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Weekbericht schooljaar 2017-2018 19 februari – 04 maart 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
19-25 februari Oudergesprekken Ingeplande tijd Uitgenodigde ouders 

20 februari OR vergadering 20.00 OR 

23 februari Rapporten mee  Leerlingen  

24 febr. t.m. 4 mrt Voorjaarsvakantie   Iedereen  

20 febr. Pannenkoekdag: uitnodiging 
mee naar huis  

 Groep 3 t/m 8 

12 maart Gastlessen door bisschop 
v.d. Hout over Vastenactie 

9.00-12.00 uur Groep 1 t/m 8 

16 maart Pannenkoekdag  Hele dag Groep 3 t/m 8 

26 maart Paasviering 9.00 uur in de kerk Alle belangstellenden 
 

Jarigen deze week 
Dinsdag 27 februari Janouk Telkamp Groep 7 

Woensdag 28 februari Madelief van der Weide Groep 4 

Zondag 4 maart Marc Springer Groep 5 
 

 

  

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Maandagmiddag  

Truida Maandag en dinsdag en donderdagochtend 

Linda Maandag 

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


NIEUWS UIT SCHOOL 
Pannenkoekdag  

Aankomende week krijgen de kinderen de uitnodigingen mee voor 
pannenkoekdag. Die zal plaatsvinden op vrijdag 16 maart. Alle opa's en oma's of 
andere ouderen die de kinderen goed kennen zijn weer van harte welkom. Voor 
meer informatie kunt u altijd kijken op de volgende site www.pannenkoekdag.nl  . 
De uitnodigingen gaan dinsdag 20 februari mee naar huis en zien wij graag voor of 
op vrijdag 9 maart terug. Dit i.v.m. aankopen en het versturen van de tijden voor 
het bakken van de pannenkoeken. De kinderen van groep 3 bakken gewoon mee 
en zijn om 12.00 uur vrij. 

 

Schoolgeld. 
Uit de administratie van de Ouderraad blijkt dat nog niet iedereen de ouderbijdrage heeft betaald. Op onze 
site vind u hier informatie over. Komende week kunt u dat alsnog overmaken op de rekening van de 
Ouderraad. Mocht u niet in staat zijn komende week te betalen, kunt u dit aangeven bij juf Truida. Ook is het 
in sommige gevallen mogelijk gebruik te maken van de participatieregeling van de gemeente.  
Na de vakantie ontvangen de ouders die nog niet betaald hebben, of nog geen persoonlijk contact hebben 
gehad met juf Truida, een brief. In deze brief wordt u dan persoonlijk uitgenodigd voor gesprek.  
Uitgangspunt zal dan zijn om gezamenlijk te komen tot een oplossing. 
 

Luxe verzuim. 
Op vrijdag 23 februari is er weer een steekproef met betrekking tot luxe verzuim. Wij zijn verplicht luxe 
verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Het is mogelijk dat wij tijdens deze 'actiedag' bezoek krijgen 
van de leerplicht. In geval van luxe verzuim kunnen er boetes worden uitgedeeld. 
In een brief die wij deze week hebben ontvangen is ons gevraagd u over deze actiedag te informeren. 
Via deze nieuwsbrief stellen wij u dan ook op de hoogte. 
 

Carnaval: Drie dagen van uitbundig feest vieren voorafgaande aan Aswoensdag en het begin van de 
Vastentijd. Tijdens carnaval is iedereen gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak vermommingen gedragen 
worden.  
 

Vasten: Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, 
maar tegenwoordig ook om andere dingen, bij voorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of 
iPhone uit laten staan. 
 

Vastenperiode: De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen 
om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 dagen. Maar de zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus 
uiteindelijk blijven er 40 dagen over. Het getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens 
drie evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren 
naar het Beloofde Land. 
 

Vastenactie 
Dit jaar doen we weer met de Vastenactie mee. Dit jaar gaat het geld naar de zusters van de Heilige Harten 
in Zambia. Zij helpen de allerarmste families weer op eigen benen te staan. In het noorden van Zambia heeft 
de hiv-epidemie ongenadig toegeslagen. Talloze mensen raakten geïnfecteerd, werden ziek en overleden. 
Veel kinderen werden wees. De komende periode gaan we op school praten over de Vastenactie, maar ook 
over het vasten zelf. Hieronder kunt u alvast iets hierover lezen. 
 

Gastlessen Bisschop Van den Hout over de Vastenactie  
Maandag 12 maart zal Bisschop Van den Hout bij groep 1 t/m 8 komen  
om gastlessen voor groep 1 t/m 8 te verzorgen namens de Vastenactie. 
 

Social Schools 

U heeft deze week allemaal een activatielink ontvangen voor Social Schools. Al veel 

ouders hebben de link geactiveerd. Het kan zijn dat de link in uw ongewenste mail 

is gekomen. Heeft u vragen kom gerust langs bij juf Mariska. 
 

http://www.pannenkoekdag.nl/


Oproep: melkpak/lege fles mee 
Om geld in te zamelen voor de Vastenactie mogen alle leerlingen een lege fles of melkpak 
meenemen. We zullen hiervan een vastendoosje maken. Als de kinderen het Vastendoosje 
klaar hebben, mogen ze deze mee naar huis nemen. In de Paasviering kunnen de leerlingen 
het vastendoosje inleveren. 
 

Schoolfruit 

Dinsdag: pomelo    

Woensdag: bloedsinaasappel  

Donderdag: appel  

Uit groep 3 en 4 
Toetsen  

Groep 4 dinsdag 20 februari spelling 
 

Veilig leren lezen 

Maandag starten wij met een nieuwe kern. We hebben nu alle letters geleerd en gaan verder met de klanken. 

We leren de sch woorden en we gaan oefenen met de hoofdletter. Wanneer gebruik je een hoofdletter? 

Waar herken je hem aan? 
 

Taal  

Groep 4 is gestart met het thema ‘Lekker’. We leren tegenstellingen en dat on en niet 

hetzelfde is, maar wanneer gebruik je on en wanneer niet? 
 

Uit groep 5 en 6 
Topotoets 
Op dinsdag 20 februari hebben de kinderen van groep 5 en 6 topotoets. Level 7 t/m 9 of level 13 t/m 15. 
 

Uitje Veenhuizen 
Donderdag 22 februari is ons klassenuitje. De kinderen hebben er heel veel zin in! 
 

Uit groep 7 en 8  
Uitje Gevangenismuseum Veenhuizen 
Donderdag 22 februari is ons klassenuitje. De kinderen hebben er heel veel zin in! 
 

Rapporten 
Volgende week gaan de rapporten mee naar huis. De kinderen met een rapport thuis moeten deze voor 
komende donderdag meebrengen, anders krijgen ze geen rapport mee naar huis. 
 

Oudergesprekken 
Komende week zijn de oudergesprekken voor de kinderen van groep 7 (alleen op verzoek van de leerkracht). 

Na de vakantie zijn de VO-gesprekken met de ouders en leerlingen van 
groep 8. Deze gesprekken vinden alleen op de maandag/dinsdagmiddag 
plaats tot 16.30 uur. Mocht de tijd of dag niet lukken, dan hoor ik dit graag. 
(Gelieve hoor ik tijdens het gesprek de schoolkeuze, zodat we deze deels 
kunnen invullen + ontvang ik een kopie van de ID-kaart). 
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Invulling vrijdag groep 7-8 t/m de voorjaarsvakantie 
Deze vrijdag en volgende week vrijdag zal ik (juf Inge) voor de groep staan. Juf Annet was deze week 
afwezig i.v.m. ziekte, inval was er helaas niet te vinden, hierdoor heb ik zelf besloten de groep te draaien op 
de vrijdag om zo de rust in de groep te behouden.  
 

Trefwoord: Veel en weinig  
Na het Carnaval begint met Aswoensdag, dit jaar op 14 februari, de Veertigdagentijd. In 
ruim zes weken bereiden we ons voor op het komende Paasfeest. Deze tijd wordt ook 
wel vastentijd genoemd. Het is een tijd van versoberen en minderen uit solidariteit met 
mensen die het minder hebben. De natuur helpt ons daarbij een handje, want nu de 
winter op zijn einde loopt is er duidelijk minder groente en fruit van eigen bodem 
beschikbaar.  

Het thema van Trefwoord in deze eerste weken van de Veertigdagentijd is ‘VEEL en 
WEINIG’. Kinderen ontdekken wat veel en weinig kan betekenen. De kinderen kijken 
heel concreet naar spullen en voedsel. Ze leren er vragen bij stellen.  

- Hoe belangrijk zijn spullen voor je geluk?  

- Hoe gaan wij om met ons eten?  

- Wat betekent het om weinig te hebben?   

- Wat heb je echt nodig en wat zou je kunnen missen?  

In onze wereld is er nog steeds een grote kloof tussen rijk en arm. Niet enkel wereldwijd, maar ook in de 
eigen leefomgeving van kinderen. Uit eigen ervaring weten ze soms wat een voedselbank, kringloopwinkel 
en Stichting Leergeld voor hen betekent.  
In de Bijbelverhalen horen de kinderen hoe Jezus zijn volgelingen te denken geeft.  

 Een arme weduwe die van het weinige geld dat ze heeft één klein muntje in het offerblok 
van de tempel werpt, heeft meer gegeven dan de rijkaard die met veel omhaal een groot 
bedrag stort. Veel en weinig zijn relatief. Weinig uit goedheid kan waardevoller zijn dan 
veel uit overdaad. 

 Op sabbat wordt er niet gewerkt. Dat is een religieuze wet. Maar volgens Jezus mag die 
wet je niet belemmeren om graan te plukken voor wie honger heeft.  

 Een rijke jongeman wil Jezus graag volgen. Hij krijgt het advies om zijn bezit te verkopen en het aan de 
armen te geven. Wat zal hij doen? Natuurlijk is dit een radicaal voorbeeld, en gaat dit voor de meeste 
mensen veel te ver. Maar het laat wel zien, dat delen en geven een opgaaf is voor wie veel heeft. 

 Dan is er nog dat wonderlijke verhaal van vijf broden en twee vissen, waarmee Jezus een grote menigte 
voedt. Hoe kan dat? Het verhaal laat zien dat er gemeenschap ontstaat waar mensen brood en vis met 
elkaar delen.  
Wetenschappers hebben allang berekend dat er op onze planeet voldoende voedsel is voor alle mensen, 
maar het wordt niet eerlijk over de mensen verdeeld. Het sleutelwoord in het 
hele thema is ‘delen’. De kinderen denken na over de waarde van delen, de 
lastige kanten eraan, en de oplossingen die delen biedt. 

 

Het kan zijn dat er op school ook aandacht is voor de Vastenactie en dat de kinderen gevraagd wordt om iets 
van henzelf te delen met kinderen die in een minder welvarend deel van de wereld leven. Dit thema van 
Trefwoord sluit naadloos aan op de themalessen van de Vastenactie.  
 

Uit de parochie 

Kinderwoorddienst 
Op zondag 18 februari a.s. is er weer een Kinderwoorddienst.  
We hebben weer een mooi programma gemaakt en hopen veel kinderen te mogen verwelkomen. We beginnen 
in de kerk (om 10.30 uur) en tijdens de viering gaan we naar het parochiehuis.  
We zouden het leuk vinden als jij er ook weer bij bent.              Werkgroep Kinderwoorddienst 


