
 

r.k.b.s. ‘de Hoeksteen’     directeur: Anja Reckers 

Hoofdkanaal OZ. 86     teamleider: Truida Oosting 

7881 CN Emmer Compascuum    e-mail:hoeksteen@primenius.nl  

tel: 0591-352677      https://www.rkbsdehoeksteen.nl  

 

 

Weekbericht schooljaar 2016-2017 17  april -30 april 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
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  

Woensdag 19 april Koningsspelen  Peuters, groep 1 en 2 

Vrijdag 21 april Koningsspelen 8.30 tot 12.00 uur Groep 3 t/m 8 

24 april t/m 30 april  Meivakantie  Alle leerlingen 

5 mei Bevrijdingsdag   Alle lln vrij 

10 mei Sportdag  Groep 5 t/m 8 
 

Jarig deze week 
Vrijdag 21 april Rianne Arling Groep 5 
 
Pasen 
Afgelopen maandag hebben we de Paasviering gehad in de kerk. Het was een hele 
mooie viering met vrolijke Paasliedjes. We hebben de estafettekaars aangestoken 

die de parochies rond gaat en deze verbindt.  
Veel kinderen hebben het vastendoosjes 
ingeleverd. Tot nu toe is het ingezamelde 
bedrag €177, 53!! Als het vastendoosje nog 
niet in geleverd is, kan dat deze week nog.  
Wij willen Pastor Myriam en Koster René 
bedanken voor hun medewerking!   

Aanwezigheid directie & Ib-er 

Anja Niet aanwezig 

Truida Dinsdag-donderdagochtend en vrijdag ochtend 

Linda dinsdag 
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De Paaslunch was ook weer top. Heerlijk voorzien van eten, samen zijn. ‘s Middags kwam zelfs de paashaas 
langs. Al met al een zeer geslaagde dag! De kinderen en wij als team hebben genoten! We bedanken 
daarom Sophia, Maria en Tanja voor hun hulp tijdens deze dag! 
 

Cultuur gelden.  
Wij als team, maar in het bijzonder Juf Inge C is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het aanvragen 
van de muziekimpuls. Deze is toegekend! Hier zijn we super blij mee. Concreet 
betekent dit dat er de komende 3 jaar meer geld is om activiteiten op het gebied 
van dans en muziek aan te bieden. Op deze wijze kunnen we meer gastdocenten 
‘invliegen’ zo kunnen leerlingen ontdekken en/ of  ervaren waar hun interesses 
of kwaliteiten liggen op het gebied van drama, dans en muziek. Dit schooljaar 
gaan we het planmatig goed wegzetten. In het schooljaar 2017/2018 zult u het 
concreet terug zien binnen de school! 
Wij als team bedanken juf Inge C. voor haar inzet en doorzettingsvermogen. Het plan en de aanvraag is 
door haar opgesteld.  Top gedaan! 

 
Nieuwbouw.  
Wij kunnen u melden dat er vanuit het bestuur een intentieverklaring is getekend om op 1 augustus 2019 
van start te gaan in het nieuwe gebouw. Dit is een reeёle verwachting! De MR is inmiddels geinformeerd en 
zij gaan naar verwachting deze week ook de verklaring tekenen. 
Wij zijn blij dat we dit concrete nieuws met u mogen delen.  
We zijn dus volop in beweging. De basis is gelegd!  We bouwen reeds samen aan onze prachtige school, 
maar over een tijdje kunnen we dit ook letterlijk doen. 
Wij willen ook van de gelegenheid gebruik maken onze 
betoekomst gekeken. Dit heeft geresulteerd op korte termijn in 
het realiseren van een nieuw plein, vertrouwen geven aan het 
team en ondersteunen van de PR – activiteiten. Op de lange 
termijn betekent dit gaan voor een school die op het gebied van 
huisvesting voldoet aan de eisen van deze tijd. Waar ieder kind 
zijn kwaliteiten mag ontdekken en zo kansen kan benutten. Een 
school waar we de tastbare wereld met de mogeliijkheden van de digitale wereld verbinden, om op deze 
wijze onze lln. optimaal voor te bereiden op de wereld van morgen! Namens het team, BEDANKT! 

 
Koningsspelen 
Op vrijdag 21 april vinden de Koningsspelen plaats. Ook wij als school doen hier aan mee met de leerlingen 
van groep 3 t/m 8. De leerlingen hoeven deze ochtend thuis niet te ontbijten, dit doen we samen op school. 
Om kwart voor 10 gaan we samen op het plein dansen op het openingslied 'Okido'. Vanaf half 11 starten 
we met de verschillende sporten. 
De leerlingen hoeven geen fruit en drinken mee naar school. Wilt u ervoor zorgen dat de leerlingen 
makkelijk zittende kleding dragen, omdat we verschillende sporten gaan  beoefenen. Leuk feestelijk in 
oranje mag natuurlijk ook!  

 
Vervoer sportdag 
Woensdag 10 mei is de sportdag van groep 5 t/m 8 in de ochtend. Tot op heden hebben wij nog maar één 
aanmelding ontvangen van ouders die kunnen rijden. Zijn er nog ouders/ verzorgers die kunnen rijden. 
Aanmelden mag via loes.kolker@primenius.nl 
 

Genieten! 
Pasen staat voor de deur. De vastenperiode is ten eind. Tijd om even stil te staan bij de dingen die soms als 
vanzelfsprekend lijken en waar we door de waan van de dag soms vergeten om dankbaar voor  te zijn! 
Dankbaar zijn en genieten van al het goeds en moois dat we hebben en samen delen. 
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Dit is tevens de laatste nieuwsbrief die voor de (mei) vakantie uitgaat. Een uitgelezen kans om u, namens 
het team fijne Paasdagen te wensen en alvast een fijne vakantie! 
Vergeet vooral niet te genieten.  

Je kunt immers alleen tijd verspillen, 
als je vergeet ervan te genieten! 

 
 

Uit de peutergroep  

Koningsspelen 
Woensdag 19 april houden we samen met de kleuters de Koningsspelen op 
school. We starten deze dag met het behorende dansje van Kinderen voor 
kinderen: Okido. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
De leerlingen hoeven geen fruit en drinken mee naar school. Wilt u ervoor zorgen 
dat de leerlingen makkelijk zittende kleding dragen, omdat we veel gaan 
bewegen. Leuk feestelijk in oranje mag natuurlijk ook!  
 

Thema Lente 
We werken nog steeds aan het thema Lente. Natuurlijk hoort daar ook Pasen bij. Afgelopen maandag 
hebben de peuters tijdens de Paasviering flink meegezongen in de kerk, daarna ook genoten van de 
Paaslunch en ‘s middags hebben we eieren gezocht. De aanwezige Paashaas was voor sommige kinderen 
toch nog wel een beetje spannend. 
 

Daarnaast hebben we leuke spelletjes gedaan.  Hoe heet het kindje van een varken, paard, koe, kip, 
schaap? En zoek ze bij elkaar.  
Veel liedjes gezongen: 

 Ik weet dat de lente komt, ik weet het echt heel zeker!  

 De kip was zo blij en legde een ei. 

 Wiedeke wiedeke wei, een kuiken in een ei, wiedeke wiedeke wuit, het kuiken komt eruit. 

 

Uit groep 1 en 2 

Thema Alles groeit 
We werken deze week en volgende week nog over het thema ‘Alles groeit’. We hebben deze week gekeken 
naar zaadjes, hoe deze ontkiemen en groeien en wat ze hiervoor nodig hebben.  
Denkt u er nog even aan om een glazen pot en een (toetjes)beker mee te geven? 
 

Koningsspelen 
Woensdag 19 april houden we samen met de peuters de Koningsspelen 
op school. We starten deze dag met het behorende dansje van 
Kinderen voor kinderen: Okido. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
De leerlingen hoeven geen fruit en drinken mee naar school. Wilt u 
ervoor zorgen dat de leerlingen makkelijk zittende kleding dragen, 
omdat we veel gaan bewegen. Leuk feestelijk in oranje mag natuurlijk 
ook!  
 

Gym  
Donderdag 20 april gaan wij niet naar de gym, dit i.v.m. de koningsspelen op woensdag. 
 

Welkom Eva 
Na de meivakantie verwelkomen wij Eva bij ons in groep 1/2. Zij verhuist samen met haar broer en moeder 
naar Emmer-Compascuum. Eva wij heten jou van harte welkom bij ons in groep 1/2. 
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Uit groep 3 en 4 

Rekenen  
Groep 4 gaat oefenen met de tafels. We gaan proberen om deze week allemaal de tafels op volgorde op te 
zeggen van 1 t/m 5 en 10. Leerlingen die dit al kunnen oefenen met door elkaar. Daarnaast oefenen we ook 
met de plus en minsommen tot 100. 
Groep 3 blijft oefenen met het splitsen van getallen tot 13. We oefenen ook verder het met verdubbelen en 
halveren van getallen en we automatiseren het aftrekken tot 15. 
 

Spelling 
Groep 4 maakt kennis met de lidwoorden (de, het, een) en de zelfstandige naamwoorden. Vanaf nu 
noemen we een (un) en niet meer één. We oefenen deze week extra met de klankgroep woorden en de 
andere categorieën. 
Groep 3 maakt kennis met het lucht woord. De afspraak die hierbij hoort gaat als volgt; Luchtwoord. Korte 
klank + cht met de ch van lucht, behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt. Deze afspraak is bij de kinderen al 
bekend aangezien ze deze al regelmatig bij groep 4 gehoord hebben. 
 

Gym  
Donderdag 20 april gaan wij niet naar de gym, dit i.v.m. de koningsspelen op 
vrijdag. 
 

Koningsspelen  
Vrijdag zijn de koningsspelen op school. Zie voor verder informatie in het stukje 
in het algemene deel hierboven. 
 

Verjaardag juf Mariska 
Woensdag 3 mei vier ik mijn verjaardag in de klas. De kinderen mogen als ze willen verkleed komen op 
school. De kinderen hoeven geen eten of drinken mee naar school te nemen. 
 

Nieuwe klasgenoot 
Na de meivakantie verwelkomen wij Adam bij ons in groep 3. Hij verhuist samen met zijn zusje en moeder 
naar Emmer Compascuum. Adam wij heten jou van harte welkom bij ons in groep 3/4. 
 

Uit groep 5 en 6 
Rekenen: 

De kinderen van groep 5 en 6 zijn fanatiek bezig met delen. Groep 5 is begonnen met het verdelen van bijv. 
20 knikkers aan 5 kinderen. Hoeveel knikkers krijgt ieder kind? De kinderen van groep 6 zijn bezig met 
sommen zoals 6 x ¼ = De kinderen moeten dan de helen eruit halen en kijken wat er over blijft. Thuis 
kunnen de kinderen hier verder mee oefenen op Snappet. 
 

Toetsen:  
Topografie toets groep 5: level 4 t/m 6 Topomaster donderdag 20 april. De kinderen hebben dit al flink 
geoefend in de klas, maar kunnen dit eventueel ook thuis extra 
oefenen.   
 
Nieuwe planning spreekbeurten: 

 1 mei:  Leonore, Rianne en Levi  

 2 mei:  Sulayman, Rens en Jarno  

 3 mei:  Kiara, Daniek en Janouk  

 4 mei:  Senna  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSxuTygqLTAhXHXhoKHQ7RBbIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.degoudenklomp.fr%2Falgemeen-nieuws%2Fkoningsspelen-2016-belangrijke-informatie%2F&bvm=bv.152180690,d.d2s&psig=AFQjCNFl1s_iI4M_jUyADfhWqs65HwvMFA&ust=1492193166251230


Uit groep 7 en 8 
Spreekbeurten   

Maandag 1 mei: Emma    maandag 15 mei: Sterre en Sander  
Dinsdag 2 mei:  Jermo en Daniël  dinsdag 16 mei:  Marieke   
Maandag 8 mei: Ruben en Anne Maya  vrijdag 19 mei:  Jarne en Marit  
Dinsdag 9 mei:  Manon en Julia   maandag 29 mei: Rianne en Julian   
Vrijdag 12 mei:  Mitchel en Jo Ann  dinsdag 30 mei:  Patrick en Mathijs   

De kinderen mogen tijdens hun spreekbeurt een spiekbriefje voor zich hebben liggen. In de PowerPoint 
mogen geen verhalen staan, maar steekwoorden of korte zinnetjes. De kinderen proberen hun werkstuk 
niet voor te lezen, maar te vertellen over het onderwerp. 
 

Eindtoets 

De kinderen van groep 8 zullen aanstaande woensdag gaan starten met hun eindtoets. De eindtoets zal zijn 
op woensdag- en donderdagochtend 
 

Trefwoord: Tien woorden  
Je hoort mensen nog wel eens verzuchten… ‘Als iedereen zich nu aan de tien geboden zou houden, zag de 
wereld er een stuk beter uit’. Van 17 april tot 5 mei staan ze in de Trefwoordlessen centraal.  
Niet doden, niet stelen en niet liegen. Wie zal daarvan de zin in twijfel trekken? Je hoeft er geen christen 
voor te zijn.  
Maar die eerste drie van de tien geboden: ‘geen afgoden vereren’, ‘Gods naam met eerbied gebruiken’ en 
‘de dag des Heren heiligen? Om die te begrijpen moeten we terug naar het Bijbelverhaal over Mozes en de 
bevrijding uit de slavernij van Egypte. De Tien Woorden zijn richtlijnen voor een leven in vrijheid.  
 

Wijze richtlijnen 
We hoeven tegenwoordig maar naar het nieuws te kijken om te weten dat een vrijheidsstrijd al snel 
ontaardt in een nieuwe dictatuur. Alles wat voor de revolutie verboden was, wordt erna verplicht.   

Het Bijbelse verhaal van de bevrijding bevat een grote wijsheid: vrijheid vraagt om 
oefening. Vrijheid vraagt om eerbied voor de vrijheid zelf. Vrijheid kunnen mensen 
alleen waarborgen met regels die jouw vrijheid en die van je medemens 
beschermen.  
Het eerste van de tien woorden bedoelt: De vrijheid is geschonken, voorkom dat je 
elkaar opnieuw tot slaaf maakt. Geld, succes, macht zijn afgoden die onvrij maken.  
Het tweede woord zegt: Niet nodig om Gods naam overal bij te roepen.  Mensen 
zijn vaak zelf verantwoordelijk voor wat ze doen. Kijk ook uit met mensen die te pas 
en te onpas met Gods wil te koop lopen. Voor je het weet onderdrukken ze 

groepen mensen in Gods naam.  
Slaven, maar ook mensen die aan hun werk verslaafd zijn, werken zeven dagen in de week. Vrijheid 
betekent ook de tijd nemen om vrij te zijn en samen te genieten. Het is je gegund.  
 

Tien woorden van vrijheid 
Tien woorden: ze leren hoe je met vrijheid om kunt gaan, hoe je de vrijheid van 
jezelf en die van anderen waarborgt. Het zijn levenslessen voor goed 
samenleven. De kinderen horen over deze tien woorden of waarden:  
‘Liefde’, ‘Rust’, ‘Leven’, ‘Eerlijk’, ‘Bezit’, ‘Respect’, ‘Eerbied’, ‘Tevreden’, ‘Trouw’, 
‘Vrijheid’.  
Dat zijn belangrijke woorden/waarden, die verbonden worden met de Bijbelse  
10 Woorden. In de Trefwoordlessen onderzoeken de kinderen elke dag één van 
deze woorden en ontdekken wat het voor henzelf en de anderen betekent.  
 

We hopen en geloven dat deze waardevolle woorden belangrijke richtlijnen zijn voor onze kinderen en 
daarmee voor de toekomst van onze samenleving.   



Uit de parochie 
Kinderwoorddienst 
Op Goede Vrijdag 14 april is er  weer een Kinderwoorddienst. Tijdens deze speciale Kinderwoorddienst 
zullen we aandacht besteden aan het lijden en sterven van Jezus.  
Na afloop lopen we mee met de Kruisweg in de kerk. Het begint om 13.45 uur in het Parochiehuis.  
Kom je ook?        Werkgroep Kinderwoorddienst 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


