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Weekbericht schooljaar 2017-2018 09 oktober – 15 oktober 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
8 oktober Afsluiting project dieren  10.30 In de kerk  Belangstellenden 

Komende week Gesprekken ouders/ 
verzorgers ‘nieuwe’ leerlingen 

School Ouders/verzorgers  
‘nieuwe’ leerlingen 

9 oktober Opening Kinderboekenweek  School 8.30 Alle kinderen 

16 oktober Harmen van Straaten 11.00 uur Groep 4 t/m 6 

17 oktober SAC vergadering   SAC 

23 okt. tm 27 okt Herfstvakantie  Iedereen 

30 oktober  Schoolfotograaf   

31 oktober  Oud papier verzamelen   

31 oktober  OR vergadering 20.00 uur op school Or leden 

 

Jarig deze week 
Zondag 8 oktober Jayden van der Weide Groep 2 

Maandag 9 oktober Marit Gustin Groep 3 

 

 
  

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Maandagmiddag 

Truida Maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdagochtend en 
vrijdagochtend. 

Linda Maandag 

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


NIEUWS UIT SCHOOL  
Data oud papier ophalen: 
dinsdag 31-10-2017  woensdag 01-11-2017  
dinsdag 05-12-2017  woensdag 06-12-2017  

De container is geopend op:  
dinsdagmorgen van ± 08.00 uur tot ± 16.00 uur  

en woensdagmorgen ± 08.15 uur tot ± 13.00 uur.  
 

 
Start Kinderboekenweek  
Op maandag 9 oktober gaan wij starten met het thema van de Kinderboekenweek. 
Dit jaar is het thema ‘Gruwelijk eng’.  
Maandag 9 oktober mogen alle kinderen gruwelijk eng verkleed op school komen. 
Zodat wij een passende start kunnen maken met dit thema.   
 

Algemene ouderavond. 
Komende maandag, 9 oktober, is de algemene 
informatieavond. We starten om 19.00 uur. Op deze avond 
krijgt u algemene informatie en daarna krijgt u in de klas 
van uw kind specifieke informatie van de leerkracht. 
Afsluitend zal de Or een kort verslag doen van het 
afgelopen jaar. Wij hopen zo veel mogelijk 
ouders/verzorgers te verwelkomen. 
 
Gesprekken ouders/verzorgers nieuwe leerlingen. 
Afgelopen week is er telefonisch contact met u gelegd. Er is een afspraak met u ingepland voor de komende 
week. In dit gesprek willen we uw verwachtingen, onze bevindingen, uw en onze ervaringen tot nu toe graag 
delen. Ook zullen er praktische zaken worden besproken (zoals schoolafspraken, iPad levering en gebruik, 
codes voor ParnasSys) Deze afspraak staat los van de Algemene informatieavond. Mocht het nog niet gelukt 
zijn om een afspraak te plannen, dan wordt het komende maandag nogmaals geprobeerd.  
 
Data MR vergaderingen. 
Op de kalender staan de data voor de Mr vergaderingen vermeld. Deze zijn in overleg met de 
personeelsgeleding verandert. In een volgende nieuwsbrief zal de lijst met de nieuwe data worden vermeld. 
 
Zuludesk 
Aankomende woensdag komen de Bovenschoolse ict-ers bij ons op school om Zuludesk te instaleren op de 
iPads. Dit is een besturingssysteem zodat alle apps goed blijven werken. Hiervoor moet u thuis een back-up 
maken van de iPad van uw zoon of dochter. De kinderen krijgen vandaag een pakketje mee naar huis waar 
een stappenplan op staat die u hiervoor kunt volgen. Lukt het niet dan kunt u maandag of dinsdag bij juf 
Mariska komen. Neem dan wel de wachtwoorden mee.  
 
 
 

  



Uit groep 1 en 2 
Dierendag en meer 
De afgelopen week hebben we nog over dieren gewerkt. We zijn bezig geweest met het knutselen van onze 
vis en Juf Annet heeft voorgelezen over de mol die wilde weten wie er 
op zijn kop had gepoept. 
Woensdag mochten de kinderen hun lievelingsknuffel meenemen en 
Myrthe had haar ECHTE kitten mee naar school. Dat vonden de 
kinderen natuurlijk erg leuk.  
 

Franciscus kwam bij iedere dagopening nog ter sprake en we zijn met 
onze kleuters naar de boerderij van boer Harbers geweest. We 
mochten de koeien voeren en ook zelf proberen te melken met een (kinder)melkmachine. Ook hebben we 
de kalfjes geaaid.  Sophie heeft deze week haar veterstrik-diploma gehaald!  
Oproep 
Wie heeft oude tijdschriften (zoals Libelle’s) voor ons waar we in mogen knippen? 
 

Uit groep 3 en 4 
Voorstelling Spekkie, Sproet en villa Scorpio 
Dinsdag 17 oktober gaan wij naar de bibliotheek om de voorstelling van Spekkie en Sproet te bekijken. 
Deze voorstelling is onderdeel van de Kinderboekenweek, in de klas hebben wij het boek voorgelezen. 
 
Taal  
Groep 4 is afgelopen week gestart met het thema onderweg. We leren woorden die bij onderweg horen denk 
aan naderen, bestemming bereikt, arriveren en het kruispunt. 
 

Uit groep 5 en 6 
Zoo bizar 
Afgelopen maandag hebben wij enorm veel plezier gehad met Zoo bizar.  
De kinderen vonden het spannend en erg leuk om de informatie over de dieren te 
krijgen en ze aan te raken/ vasthouden. De foto’s kunt u vinden op onze 
facebookpagina. 
 

Uit groep 7 en 8  
Zoo bizar 

Afgelopen maandag hebben wij enorm veel plezier gehad met Zoo bizar. De 
kinderen vonden het spannend en erg leuk om de informatie over de dieren 
te krijgen en ze aan te raken/ vasthouden.  
De foto’s kunt u vinden op onze facebookpagina. Tot slot hebben alle kinderen 
nog een vrijkaartje gekregen. 
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Toets 
Topografie: Op donderdag 12 oktober hebben de kinderen hun eerste toets van topografie. Dit jaar is het 
ook in groep 7/8 via Topomaster, dit betekent veel oefenen via Topomaster op hun iPad. De kinderen krijgen 
naast het oefenen van de werelddelen, landen, plaatsen en zeeën/rivieren ook algemene kennis vragen. Om 

een nieuw level te openen is veel oefening gewenst, want de kinderen moeten 
eerst minimaal 2 sterren verdienen om een nieuw level open te spelen. De 
kinderen zijn hierdoor dus druk bezig met het automatiseren. 
 
Groep 7 Europa: landen/hoofdsteden en wateren/gebergten  
(tussentoets A-level 1 t/m 3) 
 
Groep 8 Wereld: werelddelen, oceanen/zeeën, rivieren/woestijnen en 
gebergten.    (tussentoets A-level 1 t/m 3) 
Er wordt dus niet meer op papier met nummertjes geoefend! 
 

 

Uit de parochie 

SCHOOL & KERK 
Kerkviering 8 oktober afsluiting project dieren 10.30 uur  
Zondag 8 oktober is er om 10.30 uur een kerkdienst in de Willehaduskerk. In deze viering sluiten we het 
thema ‘dieren’ af.  
Leerlingen van onze school zullen vertellen wat we gedaan hebben op school en ook een toneelstuk over 
Franciscus naspelen. Verder zullen een aantal leerlingen de voorbede lezen.  
U bent van harte welkom om deze viering bij te wonen. 
 
 


