
AGENDA 
Ma 13 juni  gr 1&2 pastor Myriam: Ark van Noach 
Di 14 juni   gr 3 &4 pastor Myriam: Ark van Noach 
Wo 15 juni gr 5&6 pastor Myriam: Ark van Noach 
Zo 19 juni  Vaderdag 

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN MIB-ER: 
 

Anja  maandag, dinsdag en donderdag 
Marian   dinsdag en donderdag   

Jarigen 
  Wo 15 juni Ryan Veenhoven gr. 7 

  Do 16 juni Jo-Ann Loves   gr. 5 
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        Groep 7 & 8 op kamp

Uit de teamkamer  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Oproep: Bedenk een naam voor de nieuwsbrief en/of voor de Peuteropvang van de Hoeksteen. 

We vinden het leuk om het Weekbericht een naam te geven. Bij een aantal scholen 
wordt dit ook gedaan en daar heet de nieuwsbrief bv.  
 Fonkelnieuws 

 Zwaluwtwitter 

 Het Ankertje  

 IJsvogeltweet 

Het is wel leuk als de naam iets met de school te maken heeft, bv ‘Hoeksteennieuws’. 
Maar jullie weten vast wel iets leukers 
 

Ook voor de Peuteropvang willen we graag een leuke naam.  
Daarom doen we een beroep op alle kinderen en ouders om namen in te dienen. 

Daaruit kiezen we dan de leukste inzending. Aan het eind van dit weekbericht staat een inleverbriefje. 

mailto:hoeksteen@primenius.nl
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Uit groep 1 en 2 
Thema 
Deze week hebben we het thema ‘Winkel’ afgerond. Volgende week 
starten we met het thema ‘Dieren’. We willen graag een mooie 
thematafel inrichten. Leerlingen die mooie dierenknuffels of 
speelgoeddieren hebben, mogen die meenemen. 
 

Taal 
We hebben woorden gezocht met dezelfde beginklank (koek, kassa, kaart, klant…)  en woorden gehakt en 
geplakt (de leerlingen raden welk woord er gezegd wordt: p-a-k = pak, d-oo-s = doos...) 
 

Vormen 
We zijn deze week weer verder gegaan met het werken met vormen. We hebben herhaald hoe de 
verschillende vormen heten en vormen gesorteerd op kleur, grootte, dikte  en natuurlijk op vorm. Het was 
voor met name groep 1 een hele uitdaging om de juiste vorm te vinden bijvoorbeeld een grote, dunne, 
rode driehoek. 
 

Uit groep 3 en 4 

Veilig leren lezen 
We zijn afgelopen week gestart met kern 11. We hebben de –lijk, -ig, -ing woorden 
geleerd en oefenen hiermee verder. Volgende week leren we woorden met een 
tussenklank, speciaal hakwoord daar mag geen u tussen. 
Denk aan woorden als vork, warm, melk. 
 
 

Rekenen 
Groep 4 kent bijna alle tafels. Volgende week gaan we extra oefenen met de tafel van 9. En we gaan aan de 
slag met klokkijken. 
Groep 3 oefent volgende week het klokkijken van hele en halve uren. 
 

Uit groep 5 en 6 
Taal 
De kinderen hebben 23 juni taaltoets. De woorden worden geoefend op school, maar de kinderen hebben 
de leerbladen ook mee naar huis gekregen. 
 

Topotoets: 
De kinderen hebben 30 juni Topotoets van level 13, 14 en 15. Dit oefenen ze op school, maar 
ook thuis kan extra geoefend worden op de app van topomaster. 
 

Uit groep 7 en 8 
 
Musical 
De kinderen van groep 8 zijn druk aan het oefenen voor hun afscheidsmusical.  
Echter wordt de tekst nog veelal voorgelezen, dit is nu nog niet erg. Ik heb met de kinderen  
afgesproken dat ze thuis ook flink gaan oefenen, want na kamp moeten de kinderen  
hun tekst uit hun hoofd kennen.  
 



Trefwoord: Wie ben ik? 
Zo begint een liedje in de onderbouw. De kinderen kennen elkaar natuurlijk 
van naam en gezicht. En nu, aan het eind van het schooljaar, zullen ze ontdekt 
hebben dat er over ieder van hen heel wat meer te vertellen valt! 
 

In deze laatste weken staat het Bijbelverhaal van 
Jona centraal. Die naam doet meestal wel een 

belletje rinkelen: ‘Dat is die van de walvis, toch?’ Maar wie is deze Jona 
eigenlijk? De Bijbel beschrijft hem als de profeet die een opdracht van God 
weigert: Jona heeft geen zin om de mensen in het verre Ninevé te 
waarschuwen en zo te redden. Jona blijkt een mopperkont die meer bezig is 
met zichzelf dan met zijn medemens. En als God hem weerwoord geeft, voelt 
hij zich op zijn teentjes getrapt. 
 

Het Bijbelverhaal functioneert als een spiegel en stelt ieder die het leest de vraag: ‘Wie ben jíj eigenlijk?’ 
Jona belandt in allerlei diepmenselijke situaties, die iedereen kan overkomen. Wat doen wij als we 
verantwoordelijkheid krijgen, als er spanning is en als je bang bent of je iets wel kunt?  
Het prikkelt de kinderen om na te denken over karaktereigenschappen van Jona én van zichzelf:  
Ben ik afwachtend of doortastend, opgewekt of somber, open of gesloten?  
Om jezelf te leren kennen heb je ook anderen nodig. Kinderen zijn, 
bewust of onbewust, veel bezig met hun zelfbeeld en hun imago: Wat 
vind ik van mezelf? Hoe zien mijn klasgenootjes mij? Wat voor beeld 
heeft de juf/meester van mij?  
Zo ontdekken ze stukjes van hun identiteit. Heel concreet en dichtbij… 

 

Ook dit laatste, de dingen die 
mensen zelf misschien niet weten, 
krijgen via het verhaal van Jona 
een kans.  
Hoe ga je om met schuld, angst, verantwoordelijkheid?  
 

Eén ontdekking zullen we zeker doen: uiteindelijk weten we nooit 
alles van onszelf. Je bent altijd méér dan het beeld dat je van jezelf hebt of het beeld dat anderen van je 
hebben. We kunnen veranderen, en zullen anderen en onszelf dan verrassen. Ieder mens is immers in 
ontwikkeling. Dit mogen we ontdekken.  
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgave naam Weekbericht & Peuteropvang 
 
Naam voor Weekbericht:  ............................................................ 
 
Naam voor Peuteropvang:  ............................................................ 
 
Idee van:    ............................................................  groep:   

‘Ik weet hoe je heet, 

maar ken ik je wel? 

Wie ben jij? 

Vertel het mij!’ 

 

Je herkent me aan… 

de rommel op mijn kamer. 

Aan het eten dat ik eet. 

Aan de doodgewone dingen, 

die ik zelf misschien niet weet. 

 


