
 

r.k.b.s. ‘de Hoeksteen’     directeur: Anja Reckers 
Hoofdkanaal O.Z. 86      teamleider: Truida Oosting 
7881 CN Emmer Compascuum    e-mail: hoeksteen@primenius.nl  
tel: 0591-352677      https://www.rkbsdehoeksteen.nl  
 

Weekbericht schooljaar 2017-2018 26 februari – 11 maart 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
Maandag 12 maart MR vergadering 15.30 in school MR leden 

Dinsdag 20 maart Inzamelen Oud papier Parkeerplaats kerk Iedereen  

Dinsdag 20 maart OR vergadering 20 .00 uur  in school  OR leden 

Maandag 26 maart Paasviering  In kerk Iedereen 

30 mrt- 2 april Goede Vrijdag & Pasen  Paasvakantie 
 

Geen jarigen deze week 
 

NIEUWS UIT SCHOOL 
Uitnodiging pannenkoekdag  
Voor vrijdag 9 maart moeten de kinderen allemaal de uitnodiging, met het aantal 
personen, weer inleveren bij de juf. Dit moeten we voor die dag weten, omdat 
wij de boodschappen dan voor vrijdag 16 maart kunnen gaan halen.  
 

Workshop kinderyoga 
Via deze weg willen wij Gerda bedanken (moeder van Tessa uit groep 8) voor het geven van de workshops 
Kinderyoga. Wat is het toch fijn dat ouders de verbinding zoeken met school en hun expertise met ons delen! 
Namens het tea: BEDANKT! 
 

Een goed gevulde boekenkast. 
Het heeft even geduurd maar onze boekenkast is gevuld met nieuwe boeken. Alle groepen kunnen weer naar 
hartenlust lezen. Trots op het feit dat ook dit gerealiseerd is. We wensen onze leerlingen. Veel leesplezier!  
 

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Maandag 

Truida Maandag, dinsdagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen 

Linda Maandagmiddag 
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Stripboeken gevraagd 
Om het lezen aantrekkelijk te houden binnen de school gaan we na de voorjaarsvakantie starten met 
circuitlezen. Omdat wij merken dat kinderen strips heel leuk vinden om te lezen, vragen we of er mensen zijn 
die strips zoals: Donald Duck, Penny enz., over hebben, zodat wij deze op school kunnen gebruiken.  
 

Afwezigheid juf Mariska 7 maart. 
Juf Mariska is onze school ICT-er. Op 7 maart zal zij deelnemen aan de Primenius ICT dag. Zo blijven we ook 
als school/stichting op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Voor vervanging wordt gezorgd. 
 

Vacature juf Annet  
Na de vakantie wordt de vacature van juf Annet opgevuld door Andrea Wijnands. Wij wensen Annet veel 
(werk)plezier op haar nieuwe werkplek. Wij wensen juf Andrea een fijne tijd toe bij ons op school. 
 

Effectieve lestijd. 
Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open. De leerlingen gebruiken de tijd van 08.20 uur tot 8.30 uur voor een 
effectieve educatieve activiteiten. De vorm en de inhoud varieert. Wij willen de ouders van groep 3 t.m. 8 
vragen om afscheid te nemen buiten het schoollokaal. De leerkracht ontvangt de leerlingen bij de deur.  
Mocht u als ouder dan een vraag/opmerking hebben, vragen wij u dit bij de deur en niet in het klaslokaal te 
doen. Voor een gesprek kunt u altijd na schooltijd een afspraak maken. Onze ervaring is dat als u als ouder 
mee de klas in gaat, het langer duurt voordat de leerlingen daadwerkelijk met hun effectieve lestijd kunnen 
beginnen . 
 

Leden Ouderraad. 
De Ouderraad is op zoek naar leden voor het komend schooljaar. Indien u interesse heeft kunt u dat aangeven 
bij Nanda de voorzitter, maar natuurlijk ook bij andere leden. Ook is de Ouderraad op zoek naar ouders die 
'gewoon' mee willen helpen bij activiteiten. Vooral voor de voorbereiding van carnaval en de lichtjesoptocht 
voor volgend jaar wordt extra hulp op prijs gesteld. 
 

Herhaalde oproep. 
Wij willen graag dat onze kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving. Wij verzoeken u daarom op het 
schoolplein niet te roken en de peuken niet op het schoolplein te gooien. Wij rekenen op uw medewerking. 
We willen immers toch allemaal dat onze leerlingen gezond opgroeien in een rookvrije omgeving? Alvast 
hartelijk bedankt. 
 

Veiligheid rondom school. 
We zien helaas nog steeds dat ouders hun auto's langs de weg en/of op het gras parkeren. In het kader van 
verkeersveiligheid willen we u verzoeken uw auto zoveel mogelijk te parkeren op de parkeerplaats bij de 
kerk. 
 

Graag meenemen: melkpak of fles 
Na de vakantie gaan de peuters en de leerlingen van groep 1 t/m 8 een vastendoosje maken van een melkpak 
of fles. We sparen geld voor de Vastenactie en dit jaar gaat het geld naar de mensen in Zambia. Als uw kind 
nog geen melkpak of fles mee heeft genomen, kan dat direct na de vakantie nog. 
 

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 20-03-2018 woensdag 21-03-2018  
dinsdag 24-04-2018 woensdag 25-04-2018  
dinsdag 29-05-2018 woensdag 30-05-2018  
dinsdag 03-07-2018 woensdag 04-07-2018  

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 groep 1 en 2 
Waar hebben we aan gewerkt: 
De afgelopen week hebben wij nog gewerkt over het thema ‘Gezondheid’ en we hebben allemaal woorden 
met de letter ‘z’ van ziek bedacht. 
Wat hebben de kinderen het ontzettend goed gedaan tijdens de periodeviering en wat wás het leuk dat er 
zoveel vaders en moeders, opa's en oma's en andere belangstellenden kwamen kijken. Op zo'n podium staan 
is best een beetje spannend! 
De kinderen hebben donderdag hun rapport meegekregen. 
Nu eerst lekker vakantie vieren, met hopelijk wat schaatspret! 
 

Uit groep 3 en 4 
Uitje  
Wij gaan in april naar DinoLand in Zwolle. Wij zullen deze dag met de trein gaan.  
Het wordt een educatief uitje. De weken ervoor werken we tijdens geschiedenis aan 
het thema dino ’s. Als afsluiting van het thema gaan we naar DinoLand. De exacte datum volgt nog. 
 

Spelling 
Groep 3 leert na de vakantie het zingwoord net als bij ding – dong het gaat hier bij om de ng klank. 
Groep 4 gaat oefenen met woorden met 2 afspraken erin en ze leren nieuwe woorden van de au plaat. 
Tijdens de grammaticalessen maken ze kennis met het lidwoord en het zelfstandig naamwoord. 
 

Uit groep 5 en 6 
Veenhuizen 
Afgelopen donderdag zijn wij met groep 7 en 8 naar Veenhuizen 
geweest. We zijn vertrokken in de bus richting Veenhuizen. Daar 
hebben wij een rondleiding gehad in een boevenbus en een rondleiding door het museum. Het was erg 
interessant en spannend om allemaal te zien hoe het gaat in een gevangenis. 
 

Taaltoets  
De kinderen hebben op 8 maart taaltoets van het hoofdstuk sport en noodweer. 
 

Uit de parochie 

Alvast noteren: PALMPASEN KNUTSELMIDDAG: ZATERDAG 24 maart!!! 
Knutselmiddag op zaterdag 24 maart!! 
Ook dit jaar organiseren we voor alle basisschoolkinderen een palmpasenstok 
knutselmiddag en wel op: 

 zaterdag 24 maart van 16.00 tot 17.30 uur  
in het Parochiehuis. 

Je hoeft alleen je palmpasenstok 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.  
Werkgroep Kinderwoorddienst 
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