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Weekbericht schooljaar 2016-2017 3 juli – 7 juli 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
    

Week van 10 juli Oudergesprekken Zie inschrijfformulier. Ouders/ verzorgers 

Donderdag 6 juli Bedankfeestje ouders Uitnodiging /invulling volgt Genodigden 

Maandag 10 juli Slotviering Kerk Alle leerlingen en 
belangstellenden 

Maandag 17 juli Afscheid groep 8  Leerlingen groep 8/ 
genodigden. 

Dinsdag 18 juli Schoolreisje  Alle groepen  
(behalve peuters) 

Vrijdag 21 juli Start zomervakantie Om 12.00 uur Iedereen 

 
 

Jarig deze week 
Vrijdag 14 juli Sterre Gelijk Groep  8 

Maandag 17 juli Stern Bosma Groep 2 
 
Oudergeprekken. 
In de week van 10 juli vinden de ‘verplichte’ oudergesprekken plaats. Vanaf a.s. maandag kunt u zich 
inschrijven. Donderdag krijgt u een uitnodiging met daarop de datum en tijd waarop u ingepland staat. Indien 
u zich niet inschrijft wordt u door de leerkracht zelf ingepland. 

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Maandagmiddag 

Truida Maandagochtend  dinsdag donderdag 

Linda Maandag dinsdagochtend 

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


Bedankfeestje.  
Op 6 juli willen we u als ouders en/of samenwerkingspartners in het 
zonnetje zetten. We willen u bedanken voor uw inzet en/ of 
samenwerking. U heeft een uitnodiging ontvangen. Vanaf 17.00 uur bent 
u van harte welkom! 
 

Nieuws verkeersbrigade. 
Deze week heeft de verkeersbrigade vergaderd. De uitkomst is dat we tot het einde van dit schooljaar de 
service bieden. Vanaf het nieuwe schooljaar is er geen verkeersbrigade meer. Het blijkt dat het niet haalbaar 
en zinvol is om het voort te zetten! 
 

Wij als team bedanken alle ouders, leerlingen en andere betrokkenen die zich de afgelopen jaren hebben 
ingezet om het brigadieren mogelijk te maken! DANK JULLIE WEL! 
 

Slotviering 
Maandag 10 juli is om 9.00 uur de slotviering in de kerk. We zouden het fijn vinden als u dit samen met ons 
komt vieren. Tot dan! 
 

Schoolfoto’s 
Op woensdag 21 juni heeft Nanda Ottens ( moeder Daniek ) opnieuw schoolfoto’s gemaakt van alle kinderen. 
Deze foto’s zijn via de mail naar u als ouder gestuurd. Mocht u deze foto’s niet hebben ontvangen dan hoort 
Nanda dit graag. Let op: Het kan zijn dat de foto’s in uw map ‘ongewenste’ mail is gekomen.  

 

Uit de peutergroep  
Allerlei 
Fijn gewerkt aan ons thema ‘Zomer’. We hebben een kwal geknutseld.  De kinderen weten nu wat kwallen 
zijn, dat deze in de zee zwemmen en dat je ze soms kan vinden op het strand. Wanneer je erop stapt, doet 
het pijn. Het prikt heel erg.  
Het verhaal en het bijpassende lied van ‘Boer Boris gaat naar zee’ blijft ook leuk. Boer Boris neemt werkelijk 
alles mee naar zee. Alle dieren van de boerderij gaan mee en al zijn meubels, de tractor, alles moet mee. 
Woensdag zijn we naar ‘t Turfhuus geweest.  Daar hebben ze geluisterd naar het boek ‘Plons’.  Het varken 
Floortje heeft het zo ontzettend warm, ze ziet alle eenden in de vijver en besluit dan ook maar om zelf een 
duik te gaan nemen. De dieren horen het en gaan een kijkje nemen. Daar staat de boer ook te kijken, die 
besluit ook maar te gaan zwemmen en daarna springen alle dieren in de vijver.  Het boek is interactief 
voorgelezen. Elke bladzijde werd uitgebeeld. En er werd volop gepraat en gevraagd over het boek. Daarna 
hebben we nog liedjes gezongen over alle dieren die voorkwamen in het boek. Zo mooi om te zien dat de 
cliënten deze nog herkennen en gingen mee zingen en mee klappen. 
Na een glas ranja en iets lekkers was ons bezoekje alweer voorbij. 
 

Prietpraat: 
We hebben sinds kort een verstelbare commode op onze groep. Wanneer er een kindje verschoond moet 
worden, wordt de commode lager gezet en kunnen ze erop klimmen. Daarna gaat het weer omhoog. Het is 
gewoon een prachtige kermisattractie! Meestal staat de commode omhoog, zodat de kinderen er niet 
zomaar kunnen klimmen. Nou! zegt Marit. Waarom staat het zo hoog! 
PFFFFFF, zegt Florien. Dat is gewoon voor de veiligheid hoor!!! 
 
 
 
 

 



Uit groep 1 en 2 
Thema water 
We hebben de letter ‘d’ van ‘druppel’ geleerd. We hebben in de klas gezocht naar voorwerpen waar de ‘d’ in 
voor kwam. We kwamen erachter dat de ‘d’ wel heel veel lijkt op de ‘b’ en de ‘p’, maar er toch wel anders 
uit ziet. 
 

Prietpraat 
Nienke en Philipp wilde graag samen op de foto toen Nanda foto’s kwam maken. 
Deze foto was voor later als ze gingen trouwen en dan mocht Nanda ook op de 
bruiloft komen. 
 

Veterstrikken 
We zijn op school weer aan het oefenen om de veters te strikken. Als u wilt, kunt u dit thuis ook oefenen met 
uw kind. Wij hebben geoefend met de manier die je in onderstaand filmpje kunt bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pw3aAJ9PtdI  

 

Uit groep 3 en 4 

Rekenen 
De aankomende 3 weken besteden we nog extra aandacht aan de tafels en herhalen 
we de aangeboden stof. 
 

Taal  
Groep 3 is gestart met kern 12 en groep 4 met het laatste thema ‘kleding’. De 
eindsignalering en de toets zullen nog plaatsvinden voor het einde van dit schooljaar. 
Groep 4 gaat vanaf volgende week beginnen met de spreekbeurten. 
 

Rapporten 
Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd. Wilt u deze aan uw kind meegeven. 
 

Uit groep 5 en 6 
Spelling 
We zijn bezig met het herhalen van alle afspraken die wij dit jaar hebben geleerd. Afspraak 1 t/m 19 voor 
groep 5 en 1 t/m 28 voor groep 6. 
 

Taal: 
We zijn met een nieuw hoofdstuk van taal begonnen en de kinderen 
hebben het woordenschatblad weer mee naar huis gekregen. Dit 
mogen ze thuis extra oefenen, maar ook op school wordt dit veel 
gedaan. De toets van taal zal over ongeveer 2 weken zijn.  
 

Uit groep 7 en 8 
Toetsen 
Alle toetsen zitten er weer op voor groep 7. De kinderen hebben ondanks het warme weer en zelfs vorige 
week de wandelvierdaagse goed hun best gedaan. Ik ben trots op deze toppers. 
 

Rapporten  
Nog niet alle rapporten zijn terug op school. Gelieve deze week meegeven aan uw kind(eren).  
 



Afronden 
De komende weken ronden we allerlei hoofdstukken af. De kinderen krijgen 
geen leerbladen meer mee naar huis, maar we oefenen dit allemaal op 
school.  
 

Musical 
Komende maandag wil ik graag een richtlijn van hoeveel personen er komen 
kijken naar de musical (max. 6 personen per gezin).  
 

Trefwoord: Huis  
In de twee weken van 3-14 juli werken we bij Trefwoord rond het thema ‘Huis’. 
In de klas en op het schoolplein horen we vaak de kinderen of de collega’s roepen 
‘Ik ga naar huis!’. En dan neem je afscheid van elkaar: ‘Dag! Tot morgen!’ Maar 
eigenlijk zegt dat kind of die collega heel veel tegelijk als geroepen wordt ‘Ik ga naar 
huis!’. ‘Huis’ heeft een grote rijkdom aan betekenissen. 
Een huis is een stapel stenen met een huisnummer erop. Maar ‘huis’ is ook de 
warmte van mensen die jou kennen en bij wie jij je op je gemak voelt. Het is de 
bescherming tegen striemende regen, maar ook de beschutting waarin je je kunt 
terugtrekken, lekker even op jezelf. 

De kinderen denken na over hun ‘huis’ en leren vele betekenissen 
van ‘huis’ kennen. Daarmee ontdekken ze nieuwe aspecten van het 
leven, want ‘huis’ is een deel van leven. Zo roept de ‘deur’ vragen 
op over hoe open en welkom je bent. De ‘stenen’ kun je zien als 
ieders plaats – ieder is een steen - binnen een gemeenschap en de 
meerwaarde van de groep stenen samen. Het ‘dak’ verwijst naar 
bescherming en veiligheid.  
Die rijkdom van ‘huis’ horen de kinderen terug in de Bijbelverhalen. 

Jezus komt bij verschillende mensen in hun huis. Zo is hij te gast bij een farizeeër, waar hij een zieke man 
geneest. Die zieke man hoort erbij in dat huis, maar de farizeeër denkt er anders over. De kinderen 
onderzoeken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich welkom en thuis voelt.  
Dan horen ze het verhaal over Jezus die zichzelf vergelijkt met een hoeksteen. Het is 
de steen die niet gemist kan worden: zo’n harde steen die in de hoek komt te liggen 
op de plek waar het huis het zwakst is. Wie is voor de kinderen zo belangrijk als een 
hoeksteen?  
En tot slot is er het verhaal van Jezus over twee mannen die ieder een huis bouwen: 
de één bouwt op het zand, de ander op een stevige rotsgrond. De kinderen bedenken 
welk huis het stevigst staat. En ze onderzoeken wat ervoor zorgt dat ‘ons huis’, in de 
school of thuis, stevig staat? 
We sluiten het schooljaar in de laatste week met Trefwoord af door elke dag even stil te staan bij hoe het 
afgelopen jaar was. We kijken terug en ruimen op, nemen het goede mee en laten iets achter voor de 
volgende groep. Zo kunnen we opgeruimd de vakantie in. Fijne vakantie. 
 

Uit de parochie 

VORMSEL & KENNISMAKEN MET DE NIEUWE BISSCHOP! 
Op vrijdag 30 juni om 19.00 uur gaat onze nieuwe bisschop, Mgr. Van den Hout, voor het eerst voor in een 
viering in onze parochie. In deze viering zal de bisschop het sacrament van het H. 
Vormsel toedienen aan 6 leerlingen van onze school.  
 

Patrick Hoesen   Roswinkelerstraat 99  Roswinkel 
Rianne Hoesen   Roswinkelerstraat 99  Roswinkel 
Julian Hoesen   Roswinkelerstraat 99  Roswinkel 

Het leven lijkt soms op een huis 

Een huis van duizend stenen. 
We bouwen er graag samen aan 
en zorgen dat het goed blijft 
staan. 
We dragen elk ons steentje bij, 
aan ’t huis voor iedereen. 



Sander Bos   Wortelboerstraat 15  Emmer Compascuum 
Jo-Ann Loves   Koppelwijk OZ 22 Emmer Compascuum 
Anne Maya v.d. Knaap  Kloosterweg 38  Emmer Compascuum 
 

Het koor Enjoy zal zorgen voor de muzikale begeleiding. Het is belangrijk dat in deze viering (ook al is het op 
vrijdag) veel parochianen meevieren om deze jongeren te laten zien dat zij erbij horen en deel uitmaken van 
onze geloofsgemeenschap!  
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe bisschop, tijdens het 
koffiedrinken in het Parochiehuis.    Iedereen is van harte welkom! 

 
 


