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Weekbericht schooljaar 2016-2017 21 november – 25 november 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
28 november Eerste adventsviering 8.30 uur, school Leerlingen 

05 december Sinterklaasfeest 8.30 uur, school 
12.00 uur vrij! 

Leerlingen 

07 december Tweede adventsviering 8.30 uur, school Leerlingen 

12 december Derde adventsviering 8.30 uur, school Leerlingen 

19 december  Vierde adventsviering 8.30 uur, school Leerlingen 

22 december Kerstviering 9.00 uur in de kerk Leerlingen, ouders en 
andere belangstellenden 

22 december 12.00 uur vrij 12.00 uur vrij! Leerlingen 

22 december Kerstdiner 17.00-18.00 uur  Leerlingen 

23 december Kerstvakantie 12.00 uur vrij Leerlingen 

09 januari Weer naar school 8.30 uur Iedereen 

 

Jarig deze week 
25 november Philipp Over Groep 2  

    

 

Aanwezigheid directie & Ib-er 

Anja Maandag 21- vrijdag 25 & maandag 28 november 

Linda Maandagochtend 21- dinsdag 22 & maandagmorgen 28 nov. 

mailto:hoeksteen@primenius.nl
https://www.rkbsdehoeksteen.nl/


Bezoek Interschool Ter Apel (afsluiting project Sintmaarten-delen wat je hebt) 
Vorige week donderdag hebben (de uitgelote) 8 leerlingen een bezoek gebracht aan de Interschool (AZC-
school) in Ter Apel. We werden hartelijk ontvangen! De leerlingen kregen uitleg over de school en daarbij 
iets te drinken met lekkers. Hierna hebben we de schoenendozen uitgedeeld in de verschillende klassen. 
Wat een blijde gezichtjes!!  
 
 
Kerstmarkt Kerk 11 december 
Wij gaan tijdens atelier een versierde boomstam maken voor de kerstmarkt.  
Dit zal op de markt verkocht worden.  
Hiervoor hebben we het volgende nodig:  
- Eikels in dopje (liefst van een Amerikaanse 

eik) 

- Grote dennenappels 

- Kleine dennenappels 

- (gedroogde) hortensia  

- Lampionnetjes 

- Zaadlijsten van 

klaprozen 

- Andere natuurlijke 

materialen 

Wie kan ons hieraan helpen?  
Hortensia hebben we inmiddels gekregen en lampionnetjes krijgen we nog, maar de 
rest van de materialen zoeken we nog! 
Ook zoeken we nog een handige ouder/grootouder die boomstammetjes door midden 
wil zagen.  
Als u ons materiaal kunt helpen of wil helpen met zagen horen we het graag. 

 
Pietengym groep 1 t/m 4 en peuters 
Aanstaande donderdag 24 november gaan we naar de sporthal met de bus om 
12.30 uur. De leerlingen mogen hun pietenpak aan, maar gewone gymkleren 
mogen natuurlijk ook.  
Er zullen drie pieten met ons mee naar de gym gaan. Zij zullen ons leren om een 
piet te worden. We zullen pakjes in de schoorsteen gaan gooien, over de daken 
leren klimmen en alle andere pietenvaardigheden. 
Peuters mogen ook mee naar de gym. Ze kunnen om 12.30 uur op school worden 
gebracht of om 13.00 uur in de sporthal. Om 14.30 uur kunnen ze weer bij school 

worden gehaald.  
 
Kerstdiner 
Donderdag 22 december zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij en om 
17.00 uur worden ze weer op school verwacht voor het kerstdiner. 
We zullen het kerstdiner om 18.00 uur gezellig afsluiten en vinden 
het leuk als alle ouders hierbij met de leerlingen uitkiezen wat er 
gemaakt moet worden voor het kerstdiner. U hoort hier later mee 

over. 
 
Voorbereiding Carnaval  
Een aantal fanatieke ouders heeft een start gemaakt met de 
voorbereiding voor de lichtjesoptocht op vrijdag 24 februari. 
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie. De leerlingen 
krijgen vandaag ook het formulier mee naar huis. Wilt u meehelpen 
of wil u kind meedoen dan kunt u zich opgeven via de 

aanmeldstrook onderaan de brief. Graag opgeven voor 28 november. 



Uit de peutergroep 
Sinterklaas: 
Wat zijn we al druk met het Sinterklaasfeest bezig. We zijn druk aan het oefenen van de liedjes. Er worden 
al heel wat knutselwerkjes gemaakt. Spannende, maar o zo gezellige tijd.  
De peuters doen ook mee met het Sinterklaasfeest op 5 december. De ouders van de peuters mogen 
eventueel blijven wanneer de Sint langs komt bij ons op de groep. En we zijn net als de andere kinderen zijn 
wij dan ook om 12 uur vrij. 
De peuters mogen op donderdag 24 november mee naar de pietengym. Zie bovenstaand bericht. 
 

Kerstdiner: 
Onze groep doet niet mee met het gezamenlijke kerstdiner op school. 
Voor de peutergroep zal een ander gezellig samenzijn georganiseerd worden. Hierover krijgt u z.s.m. de 
informatie.  
 

Speelgoed: 
We hebben al een aantal keren speelgoed gekregen van een aantal ouders. Hiermee is de peutergroep heel 
erg blij. Dank hiervoor. Wanneer u nog puzzeltjes, blokken, boeken, spelletjes e.d. over heeft ( voor peuters 
van 2 tot 4 jaar), kunnen wij dit heel erg goed gebruiken.  
 

Uit groep 1 en 2 
Brief van Sint  
Vorige week hebben we een brief van Sinterklaas gekregen. Sint schrijft in deze brief over 
een probleem. De Pieten hebben jeuk op hun hoofd en doen niks anders dan krabben. Ze 
hebben daardoor zelfs geen tijd om schoenen te vullen! Nu vraagt de Sint of wij hem 
kunnen helpen. We gaan deze week Sinterklaas een brief terug schrijven en we denken al dat we een 
oplossing weten! 
 

Thema Sinterklaas 
We hebben deze week natuurlijk gewerkt over Sinterklaas. We hebben pepernoten geteld, 
Sinterklaasliedjes gezongen, rijmwoorden bedacht, een pietenvouwwerkje gemaakt,  
 

Woensdag  
Juf Inge is a.s. woensdag iets later op school. De leerlingen 
beginnen de dag in de peutergroep bij juf Lida. 
 

Uit groep 3 en 4 

Brief van Sint 
Vorige week hebben we een brief van Sinterklaas gekregen. Sint schrijft in deze brief over een probleem.  
De Pieten hebben jeuk op hun hoofd en doen niks anders dan krabben. Ze hebben daardoor zelfs geen tijd 
om schoenen te vullen! Nu vraagt de Sint of wij hem kunnen helpen. We gaan deze week Sinterklaas een 
brief terug schrijven en we denken al dat we een oplossing weten! 
 

Spelling  
We leren deze week het langermaakwoord afspraak 8. Ik hoor een /t/ aan het eind, dus langer maken. Ik 
hoor of ik d of t moet schrijven. Daarnaast oefenen we ook met samengestelde woorden, 2 woorden die 
samen 1 woord worden. tennisbal, vrachtschip. 
 

Taal 



De leerlingen van groep 4 hebben afgelopen vrijdag de woordenlijst van taal mee naar huis gekregen. Deze 
woorden kunnen geoefend worden voor de toets. 
De taaltoets is op woensdag 14 december  
 

Veilig leren lezen 
We ronden kern 4 af en starten morgen met kern 5. De leerlingen 
krijgen in de loop van de week een werkpakketje mee naar huis zodat 
er ook thuis geoefend kan worden. Dit pakketje hoef ik niet terug te 
zien en mag vrijblijvend gemaakt worden. Zo kunt u zien waar uw kind 
in de klas aan werkt en hoe de opdrachten eruit zien. 
 

Uit groep 5 en 6 
Juf Loes afwezig  
In verband met een studiedag ben ik aankomende dinsdag niet aanwezig.  
De kinderen zullen les krijgen van juf Aline. 
 

  



Rekenen 
De kinderen gaan deze week oefenen met 
kilogrammen en grammen. Hoe kunnen ze dit 
omzetten en hoeveel wegen bijvoorbeeld 5 
appels. Ook gaan ze berekenen wat die 5 appels dan ongeveer kosten. Als uw kind dan mee gaat naar de 
winkel, vinden ze het vast erg leuk om het uit te rekenen wat het gaat kosten.  
 

Spelling 
De kinderen van groep 5 en 6 hebben afgelopen week dictee gemaakt. De resultaten staan in het 
ouderportaal. De aankomende week is een herhalingsweek en daarna starten we met een nieuw blok. 
 

Uit groep 7 en 8 
Bezoek Juf Inge Kiers 
Juf Inge Kiers is vandaag bij ons in de klas geweest en heeft de kleine Fedde  
even geshowd. Iedereen was erg onder de indruk van de kleine man.  
 

Toetsen:  
Donderdag 24 november toets taal 
 
 

Uit de Parochie 
Kinderwoorddienst 
Op zondag 27 november om 10.30 uur, is er weer een Kinderwoorddienst. Deze 
zal in het teken staan van Sinterklaas. 
We hopen veel kinderen te mogen verwelkomen. We beginnen in de kerk (om 
10.30 uur) en zullen we later naar het parochiehuis gaan. We zouden het leuk 
vinden als jij er ook weer bij bent.  

Werkgroep Kinderwoorddienst 
 

CARNAVAL 2017 
Ook dit jaar willen we vanuit school graag weer meedoen 

met de lichtjesoptocht van C.V. de Kainbongels.  

Dit vindt plaats op 24 februari 2017 om 18:30. 

Er zijn al hele mooie pakken gekocht en tijdens de atelier-

lessen kan er verder aan gewerkt worden door de 

kinderen.  

Ook zijn we nog op zoek naar behulpzame ouders die de 

kinderen hierin een handje willen helpen.  

Geef je snel op door middel van onderstaand strookje en 

lever dit voor 28 november in bij de meester of juf, zodat 

we snel kunnen beginnen!     Namens de OR 
 

CARNAVAL 2017 

Naam: 

Groep:  
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