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Weekbericht schooljaar 2017-2018

12 februari – 18 februari

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er
Anja
Truida
Linda

Niet aanwezig
Dinsdag donderdagochtend en vrijdagochtend
Niet aanwezig

Uit de teamkamer
AGENDA
Datum

Wat

Tijd + waar

Voor wie

12 februari en
14 februari

Rosenmontag
en 14 februari
staking leerkrachten
Oud papier inzameling
Podium

Hele dag
Alle leerlinge vrij

Iedereen

Parkeerplaats kerk
School
vanaf half 11
School
19.30 SAC
20.00 OR

Iedereen
Peuters/kleuters

13+14 februari
21 februari

19-23 februari
Oudergesprekken
Dinsdag 20 februari SAC-OR vergadering
Vrijdag 23 februari
26 februari tm 2
maart

Rapporten mee
Voorjaarsvakantie

Uitgenodigde ouders
SAC & OR-leden
Leerlingen
Alle leerlingen

Jarig deze week
Woensdag 14 februari

Olivier van der Knaap

Groep 1

NIEUWS UIT SCHOOL
MR
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden voor de MR. Mocht u interesse hebben kunt u dat aangeven bij juf
Truida. Op dit moment heeft zich 1 persoon kandidaat gesteld. Claudia Fisher heeft aangegeven definitief te
willen stoppen aan het eind van dit schooljaar.

Martine Arling blijft nog aan, met als voornaamste reden wel een operationele MR te behouden en te
zorgen dat lopende zaken wel onder de aandacht blijven.
U kunt tot 21 februari aangeven of u als ouder interesse heef om zitting te nemen in de MR .
Juf Mariska vervangt op dit moment juf Inge Cremer en juf Inge Kiers zal naar alle waarschijnlijkheid rond
mei haar taken, vanwege zwangerschap, ook (tijdelijk) neerleggen. Het is er ons als team alles aangelegen
een solide MR te hebben. De vacature voor de personeelsgeleding zal worden ingevuld vanuit het team.
Lichtjesoptocht.
Vrijdagavond doen wij als 'Hoeksteen' mee met de lichtjesoptocht in Emmer
Compascuum. Wij zijn trots dat we met ongeveer 50 personen deelnemen.
Via deze weg willen wij onze Ouderraad en andere helpende betrokkenen,
bedanken voor hun bijdrage die ze leveren om er ook dit jaar weer een succes van te
maken.
We verzamelen bij de opa en oma van Britta en Rens. Geweldig dat dit op deze manier georganiseerd kan
worden. TOP!
Namens het team, dank jullie wel!!!

Oudergesprekken
Komende week ontvangt u van de leerkracht de uitnodiging voor een eventueel oudergesprek. Mocht de
ingeplande datum en/of tijd u niet schikken, vragen wij u dit z.s.m. kenbaar te maken bij de leerkracht.
In de vorige nieuwsbrief staat ook een stukje over de invulling van de gesprekken

12 en 14 februari alle leerlingen vrij.
Op 12 februari is het Rosenmontag en zijn alle leerlingen vrij! Woensdag 14 februari zijn alle kinderen ook
vrij! Dit i.v.m. met de staking. Voor verder info v.w.b. de staking verwijs ik u naar onze vorige nieuwsbrief.

Podium
Samen met de peutergroep, houdt groep 1-2 op woensdag 21 februari een periodeviering. Hier mogen de
kinderen laten zien waarover we de afgelopen periode gewerkt hebben. Graag nodigen wij ouders, opa's,
oma's maar ook andere belangstellenden uit om dit te komen bewonderen. Vanaf 11.30 uur start de inloop,
om 11.45 uur begint de voorstelling zodat u aansluitend om 12.15 uur uw kind mee kunt nemen naar huis.
Groep 5/6 is dit jaar gestart met het eerste podium, dit was een groot succes. Het is ook erg leerzaam voor
de leerlingen. Op 25 april is groep 3/ 4 aan de beurt en op 14 juni groep 7 /8.

Zwangerschap Inge Kiers.
Juf Inge Kiers is zwanger. In juli verwacht zij haar tweede kindje. Naar verwachting zal zij in juni haar
werkzaamheden neerleggen en van haar welverdiende verlof gaan genieten. De vacature wordt komende
week uitgezet. Wij als team, zijn drukdoende om te zorgen dat onze groep 8 het afscheid krijgt dat ze
verdienen. Juf Inge en ik (Truida) zijn hier achter de schermen al concreet mee bezig. Juf Inge wil- en gaat op
de één of andere manier deel uitmaken van het afscheid van groep 8.
Wij houden u op de hoogte!

Social schools
Aankomende week ontvangen alle ouders (s)/ verzorger(s) een activatiecode voor social schools. Social
schools is een app waar wij als team berichten kunnen plaatsen voor u als ouder. Daarnaast wordt u ook lid
gemaakt van de groep waar uw kind in zit. De leerkracht zal hier berichten plaatsen die over de groep gaan.
U ontvangt naast de activatiecode ook een korte handleiding met de nodige informatie. Verder informatie
over social schools ontvangt u z.s.m. zijn er problemen of vragen dan kunt u deze stellen aan juf Mariska.

Schoolfruit
Dinsdag:
Donderdag:
Vrijdag:

mandarijn
sinaasappel
is er voor wie wil peer

OUD PAPIERROOSTER RK DE HOEKSTEEN
Op onderstaande data staat de container voor oud papier weer op de parkeerplaats van de kerk.
Data oud papier ophalen:
dinsdag 13-02-2018 woensdag 14-02-2018
dinsdag 20-03-2018 woensdag 21-03-2018
dinsdag 24-04-2018 woensdag 25-04-2018
De container is geopend op:
 dinsdagmorgen van ± 08.00 uur tot ± 16.00 uur
 en woensdagmorgen ± 08.15 uur tot ± 13.00 uur.
Door uw papier daar te brengen, helpt u onze school en de kinderen, want de opbrengt van het oud papier
wordt besteed voor onze leerlingen. Alvast hartelijk bedankt voor het sparen voor onze school,
Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’

Uit de peutergroep
Wat hebben we….
Wat hebben we een geweldig carnavalsfeest met elkaar gevierd. Met z'n allen
in de centrale hal aan het hossen, dansen, zingen, springen en een spel
gedaan. Geweldig genoten met elkaar.
In aanloop naar het feest hebben we al werkjes gemaakt, gekleurd, geverfd.
En natuurlijk naar verhalen geluisterd over feest. We konden ons verkleden in
de speciaal ingerichte hoek, met gekke brillen, pakjes, hoeden. Veel liedjes
gezongen en natuurlijk gedanst met elkaar.
Ook hebben we sinds deze week weer twee nieuwe vriendinnetjes op de groep. De zusjes Vajén en Lilly
Molema. Ze zijn al helemaal ingeburgerd en deden al super mee tijdens ons carnavalsfeest. Wij wensen jullie
een hele fijne tijd bij ons op school.
Ook de peuters zijn op Rosenmontag vrij van school.
Omdat het qua veiligheidsbeleid niet verantwoord is, dat de peuters op 14 februari tijdens de stakingsdag,
(met 1 juf) alleen op school zijn is besloten dat we deze dag ook gesloten zijn.

Uit groep 1 en 2
Wat hebben….
Wat hebben de kleuters woensdag genoten van het carnavalsfeest. En iedereen zag er zo mooi uit! Aan het
begin van de week waren we de polonaise en de stoelendans al druk aan het oefenen, wat een pret!
We hebben deze week de letter 'm' van Molenmuis geleerd. De kinderen konden erg
veel woorden bedenken waar de 'm' in zit. Ook hebben we nog gepraat over het boek
'de Molenmuis'. Denkt u er nog even aan dat het boek aan het einde van volgende
week weer terug moet naar school?
We sluiten deze week het thema 'winter' af en gaan dan door met het thema
'gezondheid'.
Dinsdag 13 februari zullen de kinderen waarvoor de leerkracht een reden heeft om
een 10-minuten gesprek te voeren, een afspraak meekrijgen.

Uit groep 3 en 4
Spelling
Groep 3 heeft kennisgemaakt met de samengestelde woorden. Denk aan voet – bal, knie
– kous
Aankomende week herhalen wij de samengestelde woorden en de hakwoorden.
Groep 4 heeft afgelopen week geoefend met het langermaakwoord b. Denk aan hebben, webben, krabben.
We zitten in de herhalingsweek en gaan deze afspraken en de voorgaande afspraken herhalen.
Toets
Dinsdag 20 februari spellingstoets groep 4.

Uit groep 5 en 6
Rapport
Ik mis nog een aantal rapporten. Graag wil ik ze volgende week allemaal binnen hebben.
Taal:
De kinderen hebben allemaal een blad meegekregen met de woorden van het nieuwe thema.
Voor groep 5 is dit noodweer en voor groep 6 is dit sport.
Topomaster
De kinderen hebben dinsdag 20 februari de volgende topotoets.
Voor groep 5: level 7 t/m 9
Voor groep 6: level 13 t/m 15

Uit groep 7 en 8
Toets
Topomaster op donderdag 15 februari.
Doemiddagen
Voor de kinderen van groep 8 zijn er op de VO-scholen verschillende doe-middagen. Dus houdt de websites
van de verschillende scholen goed in de gaten.

Uit de parochie
The EmmercomPASSION’
Op zondag 18 maart om 19.30 uur wordt de ‘EmmercomPASSION’ opgevoerd in de RK kerk te Emmer
Compascuum. Voornamelijk jongeren maar ook volwassenen van de Katholieke, Protestantse en de
Baptisten kerk, zullen daar gezamenlijk hun talenten en krachten bundelen om de boodschap van Pasen te
verkondigen
door
middel
van
moderne
liedjes
en
prachtig
toneelspel.
Het beloofd een avond te worden die bol staat van de verbondenheid, ontroering en blijdschap voor
iedereen! Om 17.30 uur zal er een processie, met een VERLICHT kruis, omringt met fakkels gestart worden
bij de Baptisten kerk (Kanaal A NZ 190). De stoet zal via de Protestantse kerk om ongeveer 19.15 uur
aankomen bij de Katholieke kerk. Dat is ook het tijdstip dat de deuren van de kerk opengaan. Voor de mensen
die meelopen met de processie wordt er een plekje vrijgehouden in de kerk. Je kunt op ieder gewenst
moment aansluiten bij de processie, maar uiteraard kun je ook alleen gezellig de ‘EmmercomPASSION’
komen bekijken en ervaren. Wij hopen jullie te zien!
Werkgroep EmmercomPASSION

PALMPASEN! KNUTSELMIDDAG: ZATERDAG 24 MAART!!!
Ook dit jaar organiseren we voor alle basisschoolkinderen
Een Palmpasen stok knutselmiddag en wel op:
zaterdag 24 maart van 17.30 tot 18.45 uur in het Parochiehuis.
Om 18.45 uur kunnen je ouders je dan komen ophalen en kun je meteen met ze
naar de kerk gaan.
Je hoeft alleen je Palmpasen stok mee te nemen die we samen gaan versieren.
Wij zorgen voor versiering en een broodhaantje.
De kosten voor deze middag zijn: € 1,50. Je kunt je vóór zaterdag 17 maart
opgeven bij Anja Emming 357075
of Henriëtte Bolk 357377
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