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Weekbericht schooljaar 2016-2017 10  juli – 16  juli 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
In de week van 10 juli Oudergesprekken  Zie geplande tijd uitnodiging Ouders/verzorgers 

10 juli viering Slotviering Kerk 9.00 uur belangstellenden 

17 juli Afscheid groep 8  Genodigden  

18 juli Inzameling oud papier   

18 juli Schoolreisje   Groep 1 tm 7 

21 juli Start zomervakantie Vanaf 12.00 uur  

    

 

Jarig deze week 
Vrijdag 14 juli Sterre Gelijk Groep  8 

Maandag 17 juli Stern Bosma Groep 2 
 
Bedankfeestje.  
Donderdag was ons jaarlijkse Bedankfeest. Onder het genot van een hapje en een drankje  hebben we stil 
mogen staan bij hoe mooi en vooal krachtig je bent als je samen werkt. Het was weer zeer geslaagd en we 
willen u bedanken voor uw aanwezigheid.  
Komend schooljaar zullen we meer activiteiten organiseren waarbij we elkaar mogen ontmoeten. Op deze 
manier komen we van contact naar verbinding. Samen kunnen we zo vanuit deze verbindingen blijven 

bouwen aan onze school! 
  

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Maandagmiddag 

Truida Maandag dinsdag donderdag 

Linda Maandag 

mailto:hoeksteen@primenius.nl
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Vormsel 
Afgelopen vrijdag hebben een aantal leerlingen hun Vormsel ‘gedaan’. Namens het team 
nogmaals van harte gefeliciteerd! 

Oudergesprekken 
Deze week zijn de ‘verplichte’oudergespekken. U heeft daarvoor een uitnodiging ontvangen. Mocht u niet 
in staat zijn om te komen, laat het de leerkracht dan z.s.m. mogelijk weten.  
 

Ziek/afwezigheidsmelding. 
Wij (managementteam) hebben geconstateerd dat er ouders/verzorgers zijn die hun kind(eren) via 
peroonlijke mailadressen van leerkrachten ziekmelden of afwezigheid kenbaar maken. Wij vinden dit geen 
wenselijke situatie. Voor ziekmelding en of melding van afwezigheid, verzoeken wij u dit telefonisch te 
doen of mondeling bij de leerkracht, bij voorkeur vóór 8.15 uur. Een belangrijke reden voor ons om het op 
deze wijze te doen,  is het feit, dat we als school, per 1 april reeds verplicht zijn het verzuim centraal te 
registeren i.v.m. de nieuwe verzuimregeling. 

 
Persoonlijk mail/app contact met leerkrachten. 
Er is gebleken dat er via persoonlijk app en mailverkeer, onderwijsinhoudelijk of onderwijsorganisatorische 
vragen worden gesteld aan leerkrachten. We hebben op teamniveau afgesproken hier niet meer op te 
reageren. Dit om te voorkomen dat niet iedereen van de evtentueel gemaakte afspraken/toezeggingen op 
de hoogte is.  
Uiteraard kunt u met ons als team in gesprek, maar u kunt daarvoor een afspraak maken of bij dringende 
zaken het voor- en na schooltijd melden. Uiteraard zijn er ook de oudergesprekken gedurende het 
schooljaar. 

 
Communicatie (leer)vorderingen van leerlingen. 
Het afgelopen schooljaar hebben wij als team, van u als ouder(s)  terug gekregen dat u het wenselijk vindt 
om op vast gepande momenten in het jaar gesprekken te voeren. Hier is al actie op ondernomen. U geeft 
ook aan op een andere wijze geinformeerd te willen worden over de (leer)vorderingen van uw kind(eren). 
Vooral bij het vakgebied rekenen blijkt dit een terugkerend geluid. Wij als team zijn drukdoende om te 
kijken hoe we vorderingen gaan communiceren. In de vergadering van september volgend schooljaar zullen 
we o.a. de MR meenemen in dit proces. 
Feit is wel dat we de vorderingen van ons (reken)onderwijs volgend jaar anders (in onze rapporten) gaan 
vermelden. Concreet kan al wel gesteld worden dat er geen tafeldiploma’s meer meegegeven worden naar 
huis. De vorderingen op dit deelgebied van rekenen zullen dus anders worden gecommuniseerd. 
In ParnasSys kunt u wel o.a. de (CITO) resultaten en de vorderingen van uw kind(eren) blijven volgen. 

 
 



Vakantierooster en vrije dagen 2017/2018 

Vrije dag 5 oktober 2017 

Herfstvakantie 21 tm 29 oktober  2017 

Kerstvakantie 23 december tm 7 januari  2017/2018 

Vrije dag 12 februari 2018 

Voorjaarsvakantie 24 februari tm 4 maart 2018 

Goede vrijdag 30 maart 2018 

Paasmaandag 2 april 2018 

Koningsdag 27 april 2018 

Meivakantie/Hemelvaart/vrijdag opvolgend 28 april tm 11 mei 2018 

Pinkstermaandag 21 mei 2018 

Vrije dagen 15 juni en 18 juni 

Zomervakantie 21 juli tm 2 september 2018 
 Op de Vrije dagen, staan veelal studiedagen gepland. Deze kunt u dus ook alvast noteren in uw agenda. 

I.v.m. scholing door externen kunnen de data van vrije dagen wijzigen. Dit zullen wij proberen te 

voorkomen! Mochten deze data wijzigen, dan ‘hoort’ u dat minimaal een week van te voren. 
 

Oud papier. 
18 juli wordt het oud papiervoor de laatste keer van dit schooljaar weer opgehaald.  
Het rooster van volgend jaar is ng niet bekend.  
 

Informatie schoolreisje 
Dinsdag 18 juli gaan wij op schoolreis naar Drouwenerzand. 
De leerlingen worden om 9.00 uur op school verwacht. We vertrekken om 9.30 uur en zullen er rond 15.30 
uur weer zijn. 
Belangrijke informatie: 

 We gaan er vanuit dat het mooi weer wordt. Doe uw kind makkelijk zittende kleding aan een dichte 
schoenen (geen slippers) ze krijgen van school een T-shirt.  

 Eten en drinken is in het park aanwezig en hoeft niet meegegeven te worden. Snoep mag natuurlijk 
wel!  

 De kinderen mogen geen geld en mobiele telefoons meenemen. 

 Wil je alvast weten wat er allemaal te doen is kijk dan op de website www.drouwenerzand.nl  

 Vergeet natuurlijk niet je goede humeur mee te nemen!!! 

Wij hebben er ontzettend veel zin in! 
 

Bibliobus 
Aankomende maandag komt voor de laatste keer dit schooljaar de Bibliobus. Wilt u zelf met uw kind 
afspreken of er nog nieuwe boeken mee naar huis genomen mogen worden? In de vakantie kunt u terecht 
in de bibliotheek als u de boeken wilt inleveren of u kunt ze verlengen via de website van bibliotheek. 

Uit de peutergroep  
Wat hebben we gedaan 
We hebben deze week spelletjes over ons thema ‘Zomer’ gedaan. Leuke activiteiten 
met de woordkaarten. en een leuk werkje:  zoek dezelfde strandballen bij elkaar. Best 
wel moeilijk, want ze lijken allemaal op elkaar. Maar de dames van onze groep deden het heel erg goed.  
Ook hebben we geluisterd naar het verhaal van Boer Boris op vakantie. Dat blijft een leuk verhaal. Ook het 
bijbehorende liedje hebben we vaak gezongen. 
Maandag kwam Phillip  bij ons proefdraaien. Na de zomer komt hij bij ons op de peutergroep. Hij voelde 
zich direct al helemaal thuis. Hij heeft heel fijn gespeeld en zat al heel flink in de kring tussen de meisjes. 

http://www.drouwenerzand.nl/


Woensdag kwam Reza bij ons proefdraaien. Reza was ook heel flink en we hebben nog een rondje gedaan 
in de bolderkar. Hij wilde heel graag op de grote glijbaan, dus dat moest ook nog even gebeuren.  
 

Prietpraat 
Juf heeft nieuwe tekening gemaakt op het raam en daar is ook een vlieger bij. Marit verteld dat zij ook wel 
eens heeft gevlogen en dat ze zelfs parachute heeft gesprongen. Juf Lida natuurlijk héél verbaasd en vraagt 
of ze dat dan wel mocht van haar ouders. ‘Ja hoor, ik ging gewoon eerst alleen in het vliegtuig en daarna 
ging ik parachute springen. Dat was echt heel erg leuk! Maar, vertelt ze erbij, dit moet je niet tegen papa en 
mama zeggen, want als je erover praat vinden ze het niet leuk!!!’ Nee hoor Marit, daar praten we niet over, 
dus.... we houden allemaal onze mondjes dicht over dit prachtige avontuur. 
 

Tijdens het gezamenlijk buiten spelen met de kleuters,  geeft Nienke een mooi geel bloempje aan Juf Lida. 
Die daar natuurlijk heel erg blij mee is.  Phillip O. bekijkt het bloemetje even en zegt dan als  Nienke weg is: 
‘Nou, dat is gewoon onkruid hoor Juf Lida’,  want dat hebben wij ook!’ 

Uit groep 1 en 2 
Thema 'water' 
De leerlingen hebben deze week gewerkt met erbij, eraf, meer, minder en evenveel. Bij de leerlingen van 
groep 2 hebben we het nog wat moeilijker gemaakt: Pak eens 2 bekertjes water meer dan de juf er heeft 
staan, of pak er eens een minder dan de juf.  
We hebben het volgende liedje geleerd: 

Water, lekker helder water 
Zonder water gaat het allemaal mis  
Water, lekker helder water 
Fijn! Fijn! Dat er water is! 

 

Boekenkrat thema ‘verjaardag’ 
Naast het thema ‘water’ hebben we het ook over ‘jarig zijn en feest’. We hebben deze week het boek ‘nog 
100 nachtjes slapen’ gelezen. Het boek gaat over jarig zijn. Dorus wil graag jarig zijn, maar moet nog heel 
veel nachtjes slapen. Daarom gaat ze een slinger maken en gaan ze toch feest vieren. 
In de boekenkrat zitten nog veel meer boeken over ‘jarig zijn’. De laatste twee weken zullen we de andere 
boeken gaan lezen. Het past mooi bij onze afsluiting maandag 17 juli als we de verjaardagen van de juffen 
in onze klas vieren. 
 

Letter z 
We hebben deze week de letter ‘z’  van ‘zomer’ geleerd. 
 

Veterstrikdiploma 
Hoera! Stern Bosma heeft zijn veterstrikdiploma behaald!! Knap gedaan! 

Uit groep 3 en 4 

Rekenen 
We zijn nog aan het oefenen met de tafels. Andy heeft afgelopen week het 
tafeldiploma door elkaar van 1 t/m 5 en 10 behaald. Belangrijk bij het oefenen is dat 
de leerlingen gelijk het antwoord weten op de c en dat ze niet na hoeven te denken, dan pas is hij goed 
geautomatiseerd. De leerlingen kunnen tot aan de zomervakantie het tafeldiploma nog behalen. Volgend 
schooljaar gaat  juf Loes hier mee verder. Het is belangrijk om het regelmatig te blijven herhalen.  
 Taal  
De laatste taaltoets van dit jaar is op donderdag 13 juli. De leerlingen hebben de woordlijst al mee naar huis 
gekregen.  
 

Spelling  
We herhalen de afspraken die we het afgelopen jaar geleerd hebben. 
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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: 
De taaltoets zal zijn op 12 juli. De kinderen hebben de woordenlijsten mee naar huis. 
Dit mogen ze thuis oefenen, maar op school wordt dit ook al flink geoefend.  
 

Rapporten: 
Er zijn nog enkele rapporten die mee naar school moeten. Denkt u eraan om ze mee te geven aan uw kind. 

Uit groep 7 en 8 
Afscheid groep 8  
Ja, ja, het komt nu wel heel dichtbij…  Op maandag 17 juli neemt groep 8 afscheid.  
’s Morgens gaan deze kinderen nog naar school en voeren ze de musical op voor groep 1 t/m 7.  
 Om 12 uur is groep 8 vrij. ’s Avonds worden de kinderen om half 7 verwacht, om 7 uur zal de musical 
starten. Na maandag 17 juli hebben de kinderen van groep 8 vakantie.  
Komende week krijgen de kinderen een uitnodiging en (max 6 ) kaartjes per familie mee voor de musical.  
Mochten er meerdere personen meewillen dan graag onderling overleggen  
i.v.m. aantal kaartjes.  
 

Oudergesprekken 
Volgende week staan er oudergesprekken gepland voor ouders van leerlingen uit groep 7.  
Alle kinderen uit groep 7 hebben een briefje gekregen met een uitnodiging.  
 

VAN DERDEN 

SLAAP JE SLANK 
De rol van gezond slapen op je wens om af te vallen is zwaar onderbelicht. 
Het is met name bekend dat het volgen van een gezond dieet en voldoende 
lichaamsbeweging belangrijke elementen zijn bij afvallen. Slaapproblemen 
zoals, moeilijk inslapen, slecht doorslapen of te vroeg wakker worden 
saboteren echter al je goed bedoelde inspanningen. Je wordt dik van slecht 
slapen.  
Het is een wetenschappelijk feit dat een gezonde slaap een gelijkwaardige rol inneemt, naast gezonde 
voeding en genoeg beweging, om je eetlust te reguleren en je lichaamsgewicht te beheersen. 
Zie voor meer info de volgende link: http://www.slaapoefentherapie.nl/blog/slapen-overgewicht-obese-
slaapproblemen-slank  
 

EMMER-COMPASCUUM GEZOND 
Gezondheid is een belangrijk thema in de huidige samenleving. Om Emmer Compascuum gezonder te 
maken, hebben een aantal enthousiaste inwoners en professionals de handen in elkaar geslagen. Samen 
met de gemeente Emmen zetten zij de schouders onder het project ‘Emmer Compascuum Gezond’, waarbij 
er tot en met juni 2017 vele initiatieven worden ontplooid om gezondheid in de meest brede zin van het 
woord te stimuleren en waarin vooral ook onderling verbinding met elkaar wordt gezocht. Ook de 
basisscholen in Emmer Compascuum gaan het komende jaar het thema gezondheid voeren en allerlei 
activiteiten voor de activiteitenkalender ontwikkelen die dit thema raken. 
Maandelijks zal er een nieuwtje, informatie of een wist-je-datje over gezondheid in de nieuwsbrief van uw 
school staan. 
Voor meer informatie over EC gezond kunt u contact opnemen met Pia Elenbaas op telefoonnummer 06-
11977862  
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Uit de parochie 

Bij het jeugdkoor Xtra-Eigen-Wijs, zitten een aantal leerlingen van De Hoeksteen. Op woensdag 21 juni was 
hun laatste repetitie voor de vakantie. Hieronder een impressie: 
 


