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Weekbericht schooljaar 2016-2017 03 april -09 april 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
Donderdag 6 april Schriftelijk verkeersexamen  Groep 7 & 8 

Maandag 10 april Paasviering 9.00 uur in de kerk Alle belangstellenden 

Maandag 10 april Mr vergadering 16.00 uur Leden 

Vrijdag 14 april Goede vrijdag  Vrij Alle leerlingen 

Maandag 17 april 2e paasdag vrij Alle leerlingen 

Dinsdag 18 april OR Vergadering 19.30 uur Leden  

Vrijdag 21 april Koningsspelen 8.30 tot 12.00 uur Alle leerlingen 

24 april t.m.  
30 april  

Meivakantie  Alle leerlingen 

 

Jarig deze week 
Donderdag  6 april Senna Oldenburger Groep 5 
 

Pannenkoekendag. 
Pannenkoekendag was ook dit jaar weer een succes. Via deze weg willen  
we Renate(moeder van Andy) bedanken voor het helpen. Top!  
We willen ook de grootouders bedanken voor hun aanwezigheid het werd  
door de leerlingen maar zeker ook door ons als team zeer op prijs gesteld. 
 

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Deze week niet aanwezig 

Truida Maandag-dinsdagochtend en donderdag 

Linda Maandag 

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


Een aantal ouders en teamleden komen met leuke ideeen om de ouderbertrokkenheid en dus onze 
samenwerking nog meer te versterken. Ik wil dan ook bij deze u als ouder(s) bedanken voor de bruikbare 
tips en het positief meedenken.  

 
Uitstraling school. 
Op het kleuterplein wordt een speeltoestel geplaatst en we zullen als team onze school letterlijk 
‘opfleuren”. Zo komen de roze bloembakken weergevuld, krijgen de lokalen meer kleur en zullen 
we meer concreet zichtbaar invulling gaan geven aan onze visie binnen de school. Wij gaan ervan 
uit dat dit alles uiterlijk medio mei gerealiseerd is. We houden u op de hoogte. 
 
SAC vergaderingen. 
Ik (Truida) maak een nieuwe planning voor de resterende sac vergaderingen van dit jaar. De leden 
zullen in de loop van volgende week de data ontvangen. 
 
Verkeersexamen. 
Deze week doen de leerlingen van de bovenbouw mee aan het verkeersexamen.  
Wij wensen iedereen veel succes! 
 

Uit de peutergroep  
Wat hebben we gedaan? 
We zijn volop aan het werk geweest met het thema Lente. Gelukkig was het afgelopen maandag ook echt 
lente, dus hebben we samen met groep 1 & 2 buiten gespeeld. Daarnaast hebben we nieuwe liedjes 
geleerd. Over de kip en het ei, bolletjes die in de grond liggen te slapen en over het lammetje.  Ook hebben 
we natuurlijk nieuwe prentenboeken die passen bij het thema. 
 

Helaas moesten we ook afscheid nemen van Lisa. Zij is vier jaar geworden en gaat naar groep 1.  
We wensen je heel veel plezier bij Juf Inge en Juf Diana, maar zullen je wel gaan missen. Gelukkig staan de 
deuren meestal open, dus kom gerust nog eens spelen of gezellig kletsen. 
 

Woensdag zijn we naar het Turfhuus geweest, samen met groep 5.  Deze meiden (en jongen!) hebben 
keurig de peuters geholpen en begeleid tijdens de wandeling ernaartoe.  Toppertjes!  
In het Turfhuus hebben we samen oudHollandse spelletjes gedaan. Het was zoals altijd, weer heel gezellig 
en alle partijen hebben het gezellig gehad. 
 

Ook deze week hadden we weer de nodige 
prietpraat en wijsheden:  

 Lisa had een nachtmerrie gehad. Het was zo 

dramatisch dat ze door de nachtmerrie achterna gezeten werd!!! 

 De papa van Marit heeft ander werk. Jawel, op een vrachtwagen. Maar hij krijgt nu vieze handen, 

wordt vies én stinkt!  Oh ja? Ja, naar varkens. En dat vind ik niet lekker! 

 Sophie zit eigenlijk in groep 1, maar komt regelmatig nog even een knuffel halen of even bijkletsen. 

Woensdagochtend zit ze aan tafel bij de andere peuters en deelt mee: Ik kom weer terug bij de peuters 

hoor!  (wat fijn dat ze gewoon nog regelmatig even binnen kan wippen!) 

 Roos zegt vanuit het niets tegen de juf; Juf ik hou van je!  Ach wat lief van je, zegt de juf. Ja want jij 

wordt nooit boos! Waarop de juf zegt: Maar ik hoef ook nooit boos te doen, jullie luisteren zo 

ontzettend goed.  
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Uit groep 1 en 2 
Welkom Lisa 
We verwelkomen Lisa in onze groep. Lisa is afgelopen maandag vier jaar geworden. Lisa kwam natuurlijk al 
een dag in onze groep, maar nu mag ze 4 dagen komen, jippie! 
 

Thema ‘lente’ 
Deze week zijn we gestart met het thema ‘lente’ en daar was het weer ook echt voor!  
We hebben een liedje geleerd over bolletjes die in de grond liggen te slapen en we zijn bezig om een 
paasmandje te maken.  
 

Rekenen en schrijven 
Groep 2 heeft deze week geoefend om de getallen tot 20 te herkennen en sommige kinderen konden dit 
zelfs tot 100! Ook hebben we samen tot 100 geteld.  
Groep 1 heeft met een dobbelsteen een spel gedaan om snel te stippen te tellen tot 6. 
Tijdens schrijven heeft groep 2 voorbereidende schrijfoefeningen gedaan. Dit is al een beetje de 
voorbereiding op groep 3. 

 

Uit groep 3 en 4 

Toetsen 
Groep 4 heeft maandag 3 april taaltoets  dinsdag 4 april spelling 
 

Spelling 
Groep 3 leert deze week het zing woord. Woord met ng net als bij ding-dong 
Groep 4 leert woorden met 3 categorieën en we oefenen met enkelvoud en meervoud. 
 

Uit groep 5 en 6 
Toetsen:  
Topografie toets groep 5: level 4 t/m 6 Topomaster op donderdag 20 april. De kinderen hebben dit al flink 
geoefend in de klas, maar kunnen dit eventueel ook thuis extra oefenen.  
Topografie toets groep 6: level 1 t/m 15 Topomaster op vrijdag 14 april. De kinderen hebben dit vorig jaar 
allemaal al gemaakt en de toetsen die erbij horen ook. Dit is dus een herhaling van voorgaand jaar. De 
kinderen oefenen dit al in de klas, maar kunnen dit eventueel thuis ook extra oefenen.  
 

Taaltoets: De kinderen van groep 5 en 6 hebben op 10 april taaltoets. De kinderen hebben de 
woordenlijsten al mee naar huis gekregen. 
 

Tafels oefenen  
Denkt iedereen eraan om flink de tafels te gaan oefenen. Begin april moeten alle kinderen de tafels van   
1 t/m 10 vlot op kunnen noemen.   
 

Spreekbeurten 
In verband met het overgaan op een ander systeem van de computers kunnen de kinderen tijdelijk niet op 
hun eigen account. De meeste kinderen hebben hun spreekbeurt op hun account staan, dus daar kunnen ze 
nu tijdelijk niet bij. Er zal zo spoedig mogelijk een nieuwe planning volgen voor de spreekbeurten. 
 

Uit groep 7 en 8  



Eindtoets  De eindtoets vindt plaats van dinsdag 19 t.m. donderdag 21 april. Op dinsdag zal de voor-
bereiding plaatsvinden, op woensdag zullen we starten met de toets die in 2 dagdelen wordt afgenomen   
Verkeersexamen 
Aanstaande donderdag zullen de kinderen van groep 7/8  
het theoretisch gedeelte krijgen van hun fietsverkeersexamen.  
Oefenen kan via VVN.nl 
 

Schoolkamp groep 8   
We gaan een week eerder op schoolkamp, dit i.v.m. een dubbele boeking.    
De nieuwe data is van woensdag 14 juni t/m vrijdag 16 juni. De bestemming blijft nog even een verrassing.   
 

Toets:   
* Dinsdag 4 april aardrijkskunde  * Vrijdag 7 april Topografie     Dinsdag 11 april Taal 

 

Uit de parochie 

‘The Emmer-comPASSION’ 
Een hele groep enthousiaste jeugdigen van alle 3 de kerken in ons dorp Emmer Compascuum zullen het 
Paasevangelie uitbeelden in een Passiespel die zijn weerga niet kent, ‘The Emmer-comPASSION’. 
Het beloofd een hele happening te worden en we verwachten weer een volle kerk. Maar laat u hierdoor 
niet weerhouden om ook te komen en mee te genieten, mee te beleven. 
Net als vorig jaar zullen we samen als kerken met een groot kruis vanaf de Baptisten kerk, via de 
Protestantse kerk naar de Katholieke kerk te lopen. Een hele tocht waarbij we u/jullie allemaal willen 
uitnodigen mee te lopen of ergens onderweg gewoon aan te sluiten. 

 Start processie 13.00 uur bij Baptisten kerk, Kanaal A NZ 190 via de PKN-kerk Runde ZZ, naar de 

RK-kerk, Hoofdkanaal OZ 83. 

 Aanvang Passiespel 15.00 uur in de RK Kerk 

 
 


