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Weekbericht schooljaar 2017-2018 20 oktober – 03 november 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
23 okt. t.m. 27 okt Herfstvakantie  Iedereen 

30 oktober  Schoolfotograaf  Leerlingen en broertjes 
en zusjes(Info zie vorige 
nieuwsbrief) 

31 oktober  Oud papier verzamelen  Iedereen 

31 oktober  OR vergadering 20.00 uur op school OR leden 

1 november Opening Muziekimpuls Op school Leerlingen en ouders 

6 november Luizencontrole Op school Leerlingen 

17 november Podium groep 5/6 Op school Leerlingen en 
ouders/verzorgers v.d. 
leerlingen van groep 5/6 

 

Jarig komende tijd 
Woensdag 25 oktober Joost Tapken Groep 4 

Zondag 29 oktober Antoni Samborski Groep 3 
 

 
 
 

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja De week na de herfstvakantie niet aanwezig 

Truida Maandag, dinsdag, woensdagmorgen en donderdag 

Linda De week na de herfstvakantie niet aanwezig 
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NIEUWS UIT SCHOOL 
Herfstvakantie. 
Wat gaat het allemaal toch snel. De herfstvakantie staat al weer voor de deur. Het was een start waar weer 
eens te meer duidelijk werd, dat we samen veel werk kunnen verzetten. Zonder hulp en positieve feedback 
van u als ouder(s) kunnen we niet bouwen. We zijn blij dat er ouders, opa’s en andere verzorgers zijn die zo 
betrokken zijn. De school wordt versierd, het plein aangeveegd en er wordt (positief) kritisch met ons 
meegedacht hoe we als school verder mogen groeien.  
 

Wij hebben nieuwe leerlingen en hun ouders mogen verwelkomen en ook is juf Annet bij ons team gekomen 
als vervangster voor juf Inge Cremer. Juf Inge geniet van de laatste weken van haar zwangerschap.  
 

We zijn gestart met de muziekimpuls, de eerste blokfluitles is een feit en de cultuuraanvraag is de deur uit.  
De verschillende klassen hebben al gastlessen gehad, (zoo bizar & schrijver in de klas) en ook zijn we erop uit 
getrokken, (kijken op een melkveehouderij en dieren voeren op de kinderboerderij).   
 

Dit jaar heeft de Ouderraad per groep budget vrijgegeven om op pad te gaan met de leerlingen. Zo gaat de 
midden/bovenbouw wadlopen en de onderbouw gaat naar de markt. De verschillende data worden t.z.t. 
gecommuniceerd. 
 

Dankbaar zijn we voor de prettige samenwerking die we ervaren met u als ouders/verzorgers. Bedankt voor 
het geven van uw vertrouwen. Vanuit vertrouwen kunnen we blijven bouwen! 
Voor nu wensen wij u namens het team een fijne vakantie. 
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 3 november! 

Het managementteam. (Anja Truida en Linda) 
Podia. 
Dit schooljaar zijn we gestart met het verzorgen van Podia. Ongeveer elk kwartaal verzorgd een groep een 
podium rond een bepaald thema. De kinderen doen dan allerlei activiteiten, zoals: dans, zang en toneel. Op 
deze wijze leren de kinderen zichzelf presenteren, ze leren samenwerken en mogen hun talenten en of 
kwaliteiten benutten. 
Ook leent een podium zich ervoor om elkaar te ontmoeten. Wij hopen de ouders/verzorgers van de 
leerlingen van groep 5/6 dan ook op 17 november te mogen verwelkomen. Concrete informatie volgt in een 
volgende nieuwsbrief. 
 

ParnasSys & het Ouderportaal 
Zoals u waarschijnlijk weet, gebruiken we ParnasSys als ons leerlingvolgsysteem. ParnasSys heeft een 
Ouderportaal waarin u als ouder o.a. de gegevens van uw kind kunt zien. Het is voor ons en u belangrijk dat 

de gegevens die in onze administratie staan, up-to-date zijn.  Daarom willen 
we u vragen de gegevens via het Ouderportaal te controleren. Eventuele 
mutaties kunnen via dit Ouderportaal worden doorgegeven. 
De nieuwe ouders wordt een inlogcode toegestuurd door onze ICT ’er (juf 
Mariska).  
Alvast hartelijk bedankt. 

 

Opening Muziekimpuls. 
Woensdag 1 november is de officiële opening van onze muziekimpuls. U ontvangt nog nadere info per mail 
en/ of brief. 
 

Luizencontrole. 
Op 6 november vindt er weer luizencontrole plaats. 
 

Bezoek bestuur. 
Het gesprek met de verschillen oudergeledingen is uitgesteld. Het gesprek zal nu in januari 2018 
plaatsvinden. 
 

Deurenbeleid. 
Dit schooljaar gaan de deuren pas om 8.20 uur open. Op deze manier kunnen we als team evt. incidentele 
en belangrijke zaken bespreken. Om 8.20 uur staat elke leerkracht bij de deur om iedereen te begroeten.  



De leerlingen gaan dan de klas in en groep 3 t.m. 8 start de dag dan met een korte activiteit. Hierdoor ontstaat 
rust, zodat de leerkracht meteen om 8.30 uur kan starten met de les. 
Wij willen u vragen het moment van afscheid nemen zo kort mogelijk te houden. In het kader van de 
effectieve (les) tijd. Namens het team alvast bedankt! 
 

Veiligheid rondom school. 
Regelmatig zien wij als team dat er auto’s op het gras en/of langs de straat worden geparkeerd. Wij willen u 
vragen de auto’s in de parkeervakken bij de kerk te parkeren. Zo houden we vrij zicht op de straat en kunnen 
we onze leerlingen op een veilige manier de straat over laten steken!  
Wij hopen op uw medewerking! 
 

Roken op het schoolplein. 
Wij willen u verzoeken, om als ouder(s) en of andere verzorger(s) niet op het 
schoolplein te roken. Wij vinden dit een niet wenselijke situatie. Wij willen onze 
leerlingen een rookvrij (school) beeld geven. Het komt ook voor dat we op het plein 
lege pakjes sigaretten en sigarettenpeuken vinden. We willen samen bouwen aan 
een rookvrije (school) omgeving, ook rondom school. Mocht u daarom zelf lege 
pakjes aantreffen, dan willen wij u vragen deze op te ruimen, zo zorgen we samen 
dat onze kinderen in een rookvrije (school) omgeving opgroeien. Alvast bedankt! 
 

Ouderbijdrage groep 1 t/m 8 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) 
De jaarlijkse ouderbijdrage is voor dit schooljaar € 50,-. U kunt dit bedrag per kind overboeken naar 
rekeningnummer: NL 09 RBRB 0919149464 o.v.v. naam en groep kind, t.a.v. OR De Hoeksteen. 
U mag het in twee keer betalen. Termijn 1 vóór 1 december en termijn 2 vóór 1 januari. 
Mocht dit problemen opleveren dan kunt u contact opnemen met Truida.           Namens de OR. 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 

Uit de peutergroep  
Allerlei 
Het thema ‘Knuffels’ hebben we deze week afgesloten. We hebben nog een leuk 
spel gedaan met woordkaartjes over dit thema, geluisterd naar verhalen over 
knuffels en Puk geholpen met z’n pyjama aan- en uit doen. 
 

Ook hebben we natuurlijk buiten gespeeld. Het was schitterend weer, dus daar hebben we volop van 
genoten. Lekker in de zandbak, met de fietsen, karren enz. Ook nog samen met groep 2! Want groep 1 ging 
naar het Turfhuus. Wat hebben ze samen ontzettend leuk gespeeld.  
Het speelhuisje was omgetoverd tot ziekenhuis. De dokter, zuster en ambulancepersoneel hadden het maar 
wat druk met de patiënten.  

 

Na de herfstvakantie zullen wij gaan starten met het thema ‘Herfst/reuzen 
en kabouters’. 
De eerste herfstslingers hangen al in ons lokaal. De peuters hadden 
bladeren verzameld en daarvan hebben we een prachtige decoratieslinger 
gemaakt.  
Ook zullen we aan de slag gaan met een Sint Maarten lampion.  
 

 
Oproepje 
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor speelgoed voor het Turfhuus. Het eerste speelgoed is al 
binnen. Mooie blokken en een aantal puzzels. Dank daarvoor. Wij zijn er heel erg blij mee. Heeft u nog iets 
staan? Dan is dit nog steeds van harte welkom. 
 



 

Uit groep 1 en 2 
Wat we hebben gedaan en wat we gaan doen 
We hebben voor de herfstvakantie de letter ‘g’ geleerd van ‘gruwelijk eng’. We hebben 
in de klas naar voorwerpen gezocht waar de letter ‘g’ in voor komt. We hebben gekeken 
waar de letter ‘g’ stond in het woord, vooraan, in het midden of achteraan. We kwamen 
ook tot de ontdekking dat de ‘ch’ ook soms klinkt  als de ‘g’. De leerlingen mogen 
voorwerpen meenemen waar de ‘g’ in voorkomt. Het boek, de Gruffalo sloot hier mooi 
op aan, want de kinderen hoorden de 'g' ook steeds en het was ook nog eens gruwelijk 
eng!  
 

Guido had ‘Dolfje weerwolfje’ meegenomen en juf heeft eruit voorgelezen. Mocht uw kind dus ook een keer 
een leuk (voorlees!)boek hebben dat het graag mee wil naar school, dan moedigen wij dit uiteraard aan. 
 

Op woensdag 18 oktober zijn we naar het Turfhuus geweest met groep 1, hier hebben we een leuke herfst-
knutsel gemaakt. 
 

Na de vakantie staat ons programma in het teken van Sint Maarten en werken we verder over de herfst. 

Uit groep 3 en 4 
Toetsen 
Spelling blok 2 dinsdag 7 november. 
 

Prijs gewonnen 
De moeder van Madelief heeft meegedaan aan een boekenwedstrijd die over de 
Kinderboekenweek ging. Onze griezel-groepsfoto heeft daarmee een prijs gewonnen. 
We hebben het boek ‘Monster in de school’ afgelopen vrijdag ontvangen. In de klas 
wordt hier nu uit voorgelezen.  
Dankjewel voor dit leuke initiatief! 
 

Uit groep 7 en 8 
Werken uit de techniekkast 
De kinderen hebben afgelopen donderdag nog even mogen werken uit de 
techniekkast. Twee heren waren zo mooi bezig met ‘Kapla’, dat een foto niet 
mag ontbreken.  
 

Toets  
Op donderdag 2 november hebben de kinderen een toets over H2 van Engels.  
Het leerblad is meegegaan.  
De kinderen moeten de woorden en zinnen kunnen schrijven.  
Een aantal kinderen heeft een planningsblad meegenomen naar huis om te oefenen.  
Wilt u als ouder ook kort noteren of het leren beter gaat. 
 

  



Uit de parochie 

Allerzielen in het licht 2017  
Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop alle 
gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de 
twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na 
Allerheiligen, met een viering, bidden en het branden van 
kaarsen en ook kerkhofbezoek en versiering van graven 
met bloemen.  
Ook onze parochie gedenkt in het bijzonder de overleden 

parochianen van het afgelopen jaar vanaf 2 november 2016 - 2 november 2017 maar ook alle andere 
overledenen van dit jaar en van alle voorgaande jaren worden herdacht.  
Dit gebeurt met de Allerzielenviering op woensdag 2 november om 19.00 uur. Aan het eind van de viering 
gaan we in processie naar het kerkhof, die daarvoor speciaal verlicht wordt, en kan iedereen op het graf 
van zijn/haar dierbaren een lichtje plaatsen. Graflichtjes bij de kerk verkrijgbaar € 1,-   
 

 
 
 


