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Weekbericht schooljaar 2015-2016  17 juni - 23 juni 
 

DIT MAG U NIET MISSEN:  
Ranking de Hoeksteen woensdag 6 juli 

Hebt u altijd al uw mening willen geven over onze school? 
PAK NU UW KANS!!! 

 

‘Ranking de Hoeksteen’ is een avond waar u als ouders van harte voor wordt uitgenodigd, om uw 
mening te geven over de school van uw kinderen.  
De manier waarop we dit gaan doen, is via een enquête en een panelgesprek.  
 
De avond staat gepland op woensdag 6 juli van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur. 
Waarvoor is de avond en wat is het doel: 
 Het willen verbeteren van het onderwijs voor uw kind; 

 Alle gegeven informatie wordt anoniem verwerkt; 

 Er zullen geen leerkrachten aanwezig zijn; 

 Er wordt daadwerkelijk wat met de informatie gedaan; 

 De informatie van die avond wordt gebruikt voor het  

Imago onderzoek; 

 Er is mogelijkheid voor een individueel gesprek. 

 Het wordt vooral een gezellige avond;  

 ER WORDT ZELFS EEN TABLET VERLOOT! 

 

Wij rekenen erop dat álle ouders De Hoeksteen een warm hart toedragen en dus aanwezig 
zullen zijn.  
Deze avond is dus vooral in het belang van de toekomst van uw kinderen. We hopen dan ook dat u 
allemaal aanwezig zult zijn.  
Om alles in goede banen te leiden is het van belang dat u zich aanmeld. Dit kan door invullen van 
de aanmelding strook onderaan deze brief. 

Van harte bij u aanbevolen, Anja Reckers 
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AGENDA 
Di 21 juni 8.30 uur 
Groep 7/8 interview bespreking pastor Myriam 
  

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN MIB-ER: 
 

Anja  maandag. dinsdag en woensdag
  
Marian   maandag en donderdag 

Uit de teamkamer  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Groepsindeling schooljaar 2016/ 2017 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

Groep 1 en 2 Diana Pomp Inge Cremer Inge Cremer Diana Pomp  

Groep 3 en 4 Mariska Hemel Mariska Hemel Mariska Hemel Mariska Hemel Mariska Hemel 

Groep 5 en 6 Loes Kolker Loes Kolker Loes Kolker Loes Kolker Loes Kolker 

Groep 7 en 8 Inge Kiers Inge Kiers Inge Kiers Inge Kiers Inge Kiers 

 

Sparen bij Jumbo voor onze school 
Als ouders van schoolgaande kinderen, weet u vast ook dat veel basisscholen elk jaar met een beperkte 
begroting rond moeten zien te komen. Om de school van uw kind een handje te helpen, kunt u vanaf nu bij 
Jumbo sparen voor de school van uw kind. De scholen kunnen o.a. sparen voor een Boterbloem met 3 
zitjes, Muziekpaneel en een Zaggy veerwip. 
Hoe werkt het? 
 Tijdens de actieperiode ontvangt t u bij Jumbo bij elke besteding van € 10,- een schoolpuntvoucher met 

een uniek code. 

 Op de actiesite kunt u heel eenvoudig uw punten toewijzen aan uw deelnemende basisschool. 

 Ook ziet u op de actiesite op de aparte schoolpagina’s wat onze school zou willen aanschaffen van de 

gespaarde punten, bijvoorbeeld een bloementafel, spellen of een voorraad knutselmaterialen.  

 Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, 

geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, 

loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en servicekosten. 

Hoe meer punten de school onze school verzamelt, hoe groter het bedrag dat we kunnen besteden aan 
spel- en leermaterialen.  
Wanneer de spaarperiode is afgelopen, wordt per regio het door Jumbo beschikbaar gestelde budget 
verdeeld over alle deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen schoolpunten. 

Spaart u mee voor onze school? Alvast heel hartelijk bedankt! 
Kinderen en team van De Hoeksteen 

          
 



Uit groep 1 en 2 
Thema 
Deze week zijn wij in groep 1 en 2 bezig geweest met het thema dieren. Samen 
hebben wij het boek: ‘Al die boeken over beren…’, gelezen. Ook hebben wij 
uitgezocht welke dieren er in de dierentuin horen en welke niet. Wij hebben 
ook een hele enge slang gemaakt. Volgende week mogen de kinderen vertellen 
over hun huis/lievelingsdier hiervoor mogen er spullen mee worden genomen. 
Hierover krijgt u nog een brief. 
 

Vaderdag 
De verrassing voor onze papa’s is erg mooi geworden! Zijn jullie al nieuwsgierig papa’s? 
 

Overlijden 
Ook was er droevig nieuws deze week… De vader van juf Inge is overleden. Juf Inge blijft eventjes thuis, juf 
Annemarije zal haar vanaf maandagmiddag tijdelijk vervangen. Wij wensen juf Inge en haar familie veel 
sterkte toe deze periode. Wij denken aan ze. 

 

Uit groep 3 en 4 

Veilig leren lezen 
We gaan oefenen met het lezen van drielettergrepige woorden. We leren hoe we een gedichtje af kunnen 
maken en we gaan teksten lezen waarin woordjes missen. De leerlingen moeten dan het goede woord 
invullen. 
 

Rekenen 
Afgelopen week hebben we geoefend met klokkijken. Groep 3 heeft naast de hele en 
halve uren ook al geoefend met kwart voor en kwart over. Groep 4 heeft ook de hele en 
halve uren en kwartieren geoefend in de digitale tijd. Daarnaast hebben we 
kennisgemaakt met de dag- en nachtklok. Aankomende week blijven we hiermee 
oefenen. Groep 4 heeft het oefenblad voor de tafels van 1 t/m 10 mee naar huis 
gekregen. 
 

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 
 

Kamp 
Afgelopen week zijn de kinderen van groep 8 op kamp geweest. Wij ( juf Loes en juf Inge Kiers ) hebben ons 
goed vermaakt en hopen ook dat alle kinderen een fijn kamp hebben gehad.  
 

Musical 
Op maandag 11 juli vindt de afscheidsavond van groep 8 plaats. De kinderen mogen deze avond ongeveer 6 
personen meebrengen. Graag hoor ik hoeveel personen er komen per kind.  
 

Ook ben ik, die de podiumstukken bij Hindriks vandaan kan halen en het decor kan 
opzetten, dit alles gelieve in de week voor de musical ( 4 t/m 8 juli ). Opgeven kan 
bij mij (Juf Inge Kiers) 
 

Toetsen 
Taal: maandag 27 juni 
Engels: donderdag 30 juni  
 

Trefwoord: Wie ben jij? 
Wie je bent, ontdek je gaandeweg in het leven. Het nest waar je uit 

vertrokken bent, is niet alles bepalend. 
 

Onderweg naar Ninevé belandt Jona, al dan niet door eigen schuld, in 

lastige situaties. Gered uit een klokende zee en opgeslokt door een grote 

vis, is Jona iemand die volkomen teruggeworpen wordt op zichzelf. In zijn 

wanhoop richt hij zich tot God. 

Wie je bent ontdek je als je stilstaat bij de manier waarop je omgaat met je 

omgeving en met wat je overkomt. Deze week worden we ons bewust van 

hoe we omgaan met problemen, met onze emoties, relaties en 

vriendschappen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Opgave Ranking De Hoeksteen 
 
Naam :  ............................................................ 
 
Ouder van  ............................................................ 
 

Komt   wel   niet  

 

UITERLIJK INLEVEREN VRIJDAG 1 JULI 


