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Weekbericht schooljaar 2016-2017 17 juli – 3 september 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 

17 juli Afscheid groep 8 19.00  Leerlingen groep 8 en 
genodigden 

17 juli Bezoek Veenpark Verdere info zie 
deze nieuwsbrief. 

Peuters en kleuters 

18 juli Schoolreisje  Groep 1 t.m 7 

18 juli Inzameling oud papier    

20 juli Rapport mee  Groep 1 t.m 7 

21 juli Start zomervakantie 12.00 uur! Iedereen 

31 augustus Startvergadering team  Vanaf 9.00 uur. Teamleden. 

4 september Start schooljaar 
2017/2018 

8.30 uur Iedereen 

 

Jarig komende tijd 
Vrijdag 14 juli Sterre Gelijk 

Maandag 17 juli Stern Bosma 

Zaterdag 29 juli Sulayman Samborski 

Donderdag 03 augustus Daniël Wessels 

Vrijdag 25 augustus  Levi Akgün 

Zaterdag 26 augustus  Julian Hoesen 

Zaterdag 26 augustus  Patrick Hoesen 

Zaterdag 26 augustus  Rianne Hoesen 

Dinsdag 29 augustus  Britta Fischer 

Vrijdag 01 september Lars Bosma 

Donderdag 07 september Julia Hess 

Donderdag 07 september Mitchel Hess 

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Niet aanwezig 

Truida Dinsdag  donderdagochtend en vrijdagochtend 

Linda Dinsdag 
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Slotviering. 
Afgelopen maandag hebben we het schooljaar afgesloten in de kerk. De viering was erg geslaagd. Tijdens 
deze viering hebben we stilgestaan bij onze dankbaarheid voor al het moois en een aantal kinderen van 
groep 8 hebben hun dankbaarheid uitgesproken voor hun jaren op ‘De Hoeksteen’. Wij als team wensen 
alle leerlingen die naar het Voorgezet Onderwijs gaan veel succes en plezier! 
(zie fotopagina in dit weekbericht) 
 

Vakantie. 
Het schooljaar is alweer bijna ten einde. Wat is het snel gegaan. Via deze laatste nieuwsbrief van dit 
schooljaar, willen wij u (ouders, verzorgers en andere partners), en de collega’s bedanken voor de prettige 

samenwerking die wij de afgelopen maanden hebben 
mogen ervaren.  
Het afgelopen schooljaar zijn er momenten geweest 
om te vieren, maar ook momenten waarin we kracht 
en moed nodig hadden om verder te mogen groeien 
als mens.  
Zo was er de opening van ons plein, de geboorte van 
Fedde, collega’s hebben een ander huis gekocht, we 
hebben de bruiloft van juf Inge K. gevierd en juf Inge C. 
is in blijde verwachting van een tweeling. Allemaal 
gebeurtenissen om bij stil te staan en te vieren! 
Elk eind staat ook voor een nieuw begin. De lln. uit 
groep 8 gaan een start maken op het voortgezet 
onderwijs. Ook voor u als ouder(s) is dit weer een 
nieuwe fase; een nieuw begin.  
Wij wensen u en de leerlingen, namens ons als team 
een fijne vakantie toe!  

We zien elkaar weer op 4 september, de schooldag start gewoon om 8.30 uur. 
Vergeet vooral niet te genieten!  Het managementteam (Anja, Truida en Linda) 
 

Aanwezigheid managementteam. 
In de laatste week zal Anja niet aanwezig zijn. Truida is er op de ochtenden. De woensdag is ze vrij. Linda zal 
deze week op dinsdag aanwezig zijn. 
De aanwezigheid van het managementteam blijft in uren ook in het nieuwe schooljaar hetzelfde. Wanneer, 
wie aanwezig is, wordt net als dit jaar wekelijks vermeld in de nieuwsbrief. 
 

Startbrief. 
In voorgaande jaren bent u van ons gewend dat er in de laatste week van de vakantie een ‘startbrief’ 
uitgaat. Dit zal dit jaar niet het geval zijn.  
De eerstvolgende nieuwsbrief zal vrijdag 8 september ‘de deur uit gaan’. 
 

Gymuren. 
Komend schooljaar blijven de gym uren en dagen hetzelfde als dit schooljaar. De eerste maandag na de 
vakantie (4 september) gaan de groepen 5 t/m 8 (nog) niet naar de gymzaal!   Groep 1 t/m 4 gymt weer 
op donderdagmiddag (en gaan met de bus). 
 

Onderwijsassistent. 
Volgend jaar komt Jannie ons team versterken. Zij volgt de opleiding tot onderwijsassistent. Na de vakantie 
zal zij op de woensdag/donderdag en vrijdag bij ons ‘stage lopen’ 
Wij wensen haar een leerzame en plezierige stage toe bij ons op school. 
 
 

Bibliobus 
Afgelopen maandag zijn de kinderen voor de laatste keer naar de bibliobus geweest dit schooljaar. De 
geleende boeken hoeven pas na de zomervakantie op maandag 4 september weer terug. Dan komt op de 
bibliobus op school. Als de kinderen in de vakantie de boeken willen ruilen, kan dat natuurlijk in de 
bibliotheek. 



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 ervan uit 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! 
 

Uit de peutergroep  

Allerlei 
Een gezellige week met de peutergroep gehad. De maandag begonnen met de viering in de kerk. 
De peuters hadden de afgelopen periode de liedjes ook al geoefend samen met de kinderen van 
de basisschool. Ze zongen dus ook flink mee in de kerk. In de loop van de dag merkte Marit op, dat 
het liedje van ‘zit je deur nog op slot’, de hele tijd in haar hoofd bleef zitten. Dit liedje hebben we 
daarom ook veelvuldig gezongen die dag. 
De kinderen hebben gespeeld op onze eigen indoor camping. Ook de kleuters vinden het heel erg 
leuk bij ons op de camping en er worden heel wat ijsjes verkocht in onze ijssalon.  
We hebben een mooie vlieger gemaakt en leuke spelletjes over kleuren en vormen gedaan. Veel 
liedjes gezongen en naar verhalen van Jip en Janneke over de zomer geluisterd. 
Mirthe is afgelopen zondag 3 jaar geworden en dit is natuurlijk ook bij ons gevierd! Samen de 
kleuters was het gezellig feestje! Nogmaals gefeliciteerd Mirthe!!!! 
We gaan door met feestjes vieren.  
Aanstaande maandag 17 juli, gaan Juf Lida, Juf Inge en Juf Diana samen hun verjaardag vieren en 
zullen we 's middags samen naar het Veenpark gaan. Na de pauze zullen we naar de musical van 
groep 8 gaan kijken en daarna vertrekken we naar het Veenpark. De kinderen hoeven geen fruit 
en drinken mee voor de eerste pauze, maar wel een broodje(s) en drinken voor de picknick in het 
Veenpark. 
We zijn gewoon rond 14.30 uur weer terug op school.  

Uit groep 1 en 2 

Feest 
Komende maandagmiddag gaan we met de kleuters en peuters naar het Veenpark om daar de 
verjaardag van de juffen te vieren. ’s Ochtends doen we spelletjes in de klas en we gaan ook nog 
de verjaardag van Stern vieren! 
Na de pauze zullen we naar de musical van groep 8 gaan kijken en daarna vertrekken we naar het 
Veenpark. De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee voor de eerste pauze, maar wel een 
broodje(s) en drinken voor de picknick in het Veenpark. 
We zijn gewoon rond 14.30 uur weer terug op school. 
  



Thema water 
Deze week hebben we ons o.a. beziggehouden met de was. We hebben wasgoed aan de waslijn 
opgehangen met wasknijpers. Daar hebben we een leuke rekenactiviteit van gemaakt. Bij elk stuk 
wasgoed hadden we 2 wasknijpers nodig. We hebben de wasknijpers geteld, de cijfersymbolen 
erbij gezocht en uiteindelijk ook met sprongen van 2 geteld. Ook voor de woordenschat was het 
een rijke les! Woorden als: Nat, droog, vochtig, wasknijpers, waslijn spannen, drogen, warmte, 
wind, zon etc. Kwamen voorbij. En zelfs voor de motoriek was het een goede oefening, want 
oef....die wasknijpers openen is soms best lastig 🙂 
 

Groep 2 

Afgelopen donderdag heeft groep 2 alvast een kijkje genomen bij juf Mariska in groep 3. Ze 
hebben ook een klein lesje gedaan. Nu kunnen de leerlingen helemaal niet meer wachten tot het 
zover is! Ze zijn echt toe aan groep 3, dus wel jammer dat die lange zomervakantie 
er nog tussen 
zit (zie foto’s verderop in dit weekbericht). 🙂  
 

Gymschoenen 

De meeste leerlingen hebben gymschoenen in de ladekast in het speellokaal staan. 
De leerlingen van groep 2 mogen de schoenen meenemen naar huis (deze mag u er zelf uit halen) 
en voor de ouders van groep 1 is het misschien handig om even te kijken of de maat nog goed is.  
Denkt u eraan dat uw leerling na de zomervakantie een goed paar gymschoenen heeft voor op 
school? Alvast hartelijk dank. 

Uit groep 3 en 4  

Spreekbeurten 
Aankomende woensdag gaan de leerlingen van groep 4 het spreekbeurt houden. In de klas 
hebben we al flink geoefend, de PowerPointpresentaties zijn allemaal klaar. De leerlingen hebben 
een hand-out meegekregen zodat ze thuis ook nog kunnen oefenen. Heel veel succes allemaal 
jullie kunnen het! 
 

Tassen  
Wilt u uw kind donderdag een extra tas meegeven voor het rapport en andere spullen die ze mee 
krijgen naar huis. 
 

Gym  
Donderdag gaan wij niet naar de gym i.v.m. het opruimen en schoonmaken van de klas. 
 

Uit groep 7 en 8  
Zwem4daagse  
Vorige week heeft de zwem4daagse plaatsgevonden. De leerlingen van  
onze school die mee hebben gedaan, hebben een 4de plek behaald. Super gedaan! 
Musical 
Aanstaande maandag zal groep 8 de musical opvoeren.  

 's ochtends voor groep 1 t/m 7. Om 12 uur is groep 8 vrij 

 's avonds voor ouders en andere belangstellenden,  

 de kinderen worden dan om half 7 verwacht. De genodigden zijn welkom vanaf 18.45 uur.  

 Zonder aartje geen toegang.  

Na deze avond is groep 8 vrij en mogen ze gaan genieten van een welverdiende vakantie.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***************************************************** 

Het team van de Hoeksteen, 
wenst iedereen: 

Een heel fijne vakantie! 


