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Weekbericht schooljaar 2017-2018 12 maart – 18 maart 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
    

Maandag 12 maart Gastlessen Mgr. V.d.Hout In school Leerlingen 

Dinsdag 20 maart Inzamelen Oud papier Bij de kerk Iedereen  

Dinsdag 20 maart MR /OR vergadering 20.00 in school MR & OR leden 

Maandag 26 maart Paasviering  9.00 uur in de kerk Iedereen 

30 mrt. - 2 april Goede Vrijdag & Pasen  Paasvakantie 

Donderdag 26 april Koningsspelen/ pleinfeest/  
en bloemenverkoop 

Op school Om 12.00 vrij. 
Bloemenverkoop en 
feest start om 16.00 
uur en eindigt om 
20.00 uur 

 

Jarig deze week 
Woensdag 14 maart Sophie Gustin Groep 1  

Donderdag 15 maart Selena Boesing Groep 2 
 

NIEUWS UIT SCHOOL 
School-Paasviering en vastendoosjes 
Maandag 26 maart is er om 9.00 uur een viering in de kerk. In deze viering gaan we samen Pasen vieren. 
Tijdens de viering zullen we de vastendoosjes inleveren. Afgelopen week hebben alle kinderen vastendoosjes 
gemaakt. De kinderen mogen thuis klusjes doen om geld te verdienen voor in het vastendoosje.  

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Niet aanwezig 

Truida Hele week behalve vrijdagmiddag 

Linda Niet aanwezig 

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


Het geld gaat naar Zusters in Zambia die ervoor zorgen dat kinderen een betere toekomst krijgen. De 
kinderen hebben op school lessen over Zambia en tijdens deze lessen hebben ze een film gezien. In deze film 
is te zien wat er precies met het geld wordt gedaan. 
 

Gastles Vastenactie door Bisschop Van den Hout 
Maandag 12 maart komt Bisschop Van den Hout gastlessen geven in groep 1 t/m 8 over de Vastenactie. We 
hebben als voorbereiding veel gepraat over Zambia en de film gekeken. We zijn erg benieuwd naar de 
gastlessen. 
 

BEDANKT. 
Via deze weg willen we Maria (moeder van Jo-Ann) bedanken voor het brengen van Penny’s(stripboeken) die 
we kunnen gebruiken bij het 'mandjeslezen'. Zij bracht ons ook knutselmateriaal. Top!  
Namens het team: BEDANKT!!!! 
 

Koningsspelen 
Op donderdag 26 april vieren we de Koningsspelen op school. Deze ochtend zullen we allerlei leuke sporten 
gaan beoefenen en starten we de dag met een Koningsontbijt + een dans. De kinderen zijn deze dag om 
12.00 uur vrij.   
Op 26 april is er óók de jaarlijkse bloemenverkoop met een pleinfeest georganiseerd door de ouderraad. 
Vandaar dat de leerlingen om 12.00 vrij zijn. De bloemenverkoop en het pleinfeest start om 16.00 uur en 
eindigt om 20.00 uur. We hopen u allemaal te zien zodat we het weer tot een succes kunnen maken. 
In de nieuwsbrief van volgende week zal meer concrete informatie over de opzet staan. 
 

Juf Mariska. 
Afgelopen week heeft juf Mariska afscheid genomen van het team en de leerlingen van groep 3 /4. Juf 
Mariska gaat zich oriënteren op wat zij verder wil met haar (werk gerelateerde) toekomst. Wij wensen haar 
wijsheid bij het maken van haar keuzes en veel succes met haar verdere loopbaan. 
 

Pannenkoekdag 
Aankomende vrijdag 16 maart is het zo ver: De Nationale pannenkoekdag. De kinderen hebben er heel veel 
zin in en we hopen alle opa's en oma's ook! 
 

Vervanging. 
Op dit moment zijn we (managementteam) druk doende met het invullen van de vacature bij groep 3 /4, 
maar ook zijn we al bezig met de zwangerschapsverlofvacature van juf Inge die in Juni vrijkomt. 
Komende week zal ik samen met juf Jannie groep 3/ 4 hoogstwaarschijnlijk nog draaien. Zodra we concrete 
informatie hebben m.b.t. de vacature(s) communiceren we dat uiteraard naar u als ouder(s). 
 

Film. 
Dit jaar gaat groep 8 een afscheidsfilm maken. De film wordt in en rondom school opgenomen. Dit jaar dus 
geen musical. Concrete informatie volgt! 
 

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 de peutergroep  
Wat hebben we gedaan… 

Afgelopen maandag zijn we met onze peutergroep naar de bibliotheek geweest. Daar 
hebben we genoten van de voorstelling’ Sttt de tijger slaapt’. Het was een prachtige 
voorstelling, helemaal in de belevening van de peuters. Het boek hadden we op school al 
een aantal keren behandeld. Zo waren ze goed voorbereid. De moeder van Roos en Maud 
was onze taxi voor deze ochtend. Bedankt! Fijn dat het zo kon. 
Op school hebben we nog een knutselwerkje gemaakt over deze voorstelling.  
Woensdag was het heerlijk weer! Dus hebben we fijn buiten gespeeld. Weer volop in de 

zandbak taartjes gebakken.  
 

Nieuw vriendinnetje 
Deze week is Maud Kloeze bij ons op de groep begonnen. Ze doet al heel dapper mee. 
Maud, we wensen je een hele fijne tijd bij ons op de peutergroep. 

Uit groep 1 en 2 
Nieuwe leerling 
Voor de vakantie hebben we Ashley Lubben mogen verwelkomen in onze groep. 
Ashley is al snel gewend en doet goed mee. Ashley, veel succes bij ons op school! 
 

Thema 'eten' 
We zijn deze week begonnen met een nieuw thema nl 'eten'. We hebben geluisterd 
naar een verhaal over boodschappen doen, gepraat over ons lievelingseten en 
geknutseld over 'Rupsje Nooitgenoeg'.  
 

Schrijver op bezoek 
Maandag 19 maart komt schrijver en illustrator Harmen van Straaten bij ons op bezoek. 
Hij zal van 13.15 uur tot 14.15 uur bij ons in de klas zijn. 
 

Uit groep 3 en 4 
Schrijver op bezoek  
Maandag 19 maart komt schrijver en illustrator Harmen van Straaten bij ons op bezoek.  
Hij zal van 13.15 uur tot 14.15 uur bij ons in de klas zijn. 
 
 

Uit groep 5 en 6 
Taal:  

Volgende week starten we met een nieuw hoofdstuk van taal. De kinderen krijgen de 

oefenbladen weer mee naar huis met nieuwe woorden. Die mogen ze gaan oefenen 

thuis, maar is niet verplicht.  
 

Topotoets  

De kinderen van groep 5 hebben 27 maart Topotoets van level 10 t/m 12. De kinderen 

van groep 6 hebben ook Topotoets die dag, maar dan van alle levels die er zijn. Dit 

oefenen we flink op school, maar thuis kan dit ook geoefend worden. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYirKtpdfZAhUOUlAKHbcPAqIQjRx6BAgAEAY&url=https://www.bol.com/nl/f/ssst-de-tijger-slaapt/9200000057618837/&psig=AOvVaw1s9agzhB0g3OepI5DajDaL&ust=1520411762379308


Uit groep 7 en 8 
Toets 
Engels H4: donderdag 15 maart (leerblad is mee naar huis)  
Taal H5: maandag 19 maart (leerblad gaat maandag mee naar huis) 

 
Trefwoord: ‘Donker en licht  

In de Trefwoordlessen leven de kinderen de komende weken naar het Paasfeest toe. 
Het thema daarbij is ‘Donker en Licht’.  
Donker kennen de kinderen uit eigen ervaring. Nacht, niet kunnen 
zien. Kinderen kennen veelal de angst en onzekerheid die het 
donker van de nacht oproepen. 
Licht kennen de kinderen ook. De veiligheid van een nachtlampje, 
wakker worden van het licht, opstaan. In de Trefwoordlessen gaan 
we met behulp van beelden, verhalen en symbolen aandacht 

geven aan de ervaringen van licht en donker. Kinderen komen zo ook de figuurlijke 
betekenissen op het spoor.  
 

Donker en licht in de Bijbel 
De kinderen horen hoe Jezus licht brengt bij mensen. Het verhaal over Bartimeüs vertelt dat deze blinde 
meer ziet in Jezus dan de godsdienstige leiders. Door zijn vertrouwen in Jezus, krijgt hij het licht in zijn ogen 
terug.  
Licht moet je niet onder de korenmaat verbergen, maar laat het schijnen. Daarmee spoort Jezus mensen aan 
de wereld lichter te maken.  
Liefde, aandacht, recht doen brengen licht in het leven van mensen. Dat kunnen we allemaal.   
Maar mensen kunnen niet alle duisternis in de wereld wegnemen. Donker is een realiteit. Soms lijkt het 
donker te winnen van het licht. Zo werd Jezus in het duister van de nacht verraden en ter dood veroordeeld. 

Maar dan, op Paasmorgen, bij het opgaan van de zon 
ontdekken de vriendinnen van Jezus een engel in licht. Die 
vertelt hen dat ze Jezus niet in een donker graf moeten 
zoeken, maar dat ze hem zullen vinden overal waar mensen 
elkaar hoop en vertrouwen geven, waar ze elkaar licht 
brengen. 
Bijbelse verhalen en christelijke symbolen vertellen dat het 
leven nooit alleen maar uit donker bestaat. Er is altijd hoop 
op licht, en de overtuiging dat elk mensenkind de wereld 
mooier kan maken door een lichtje te zijn voor anderen.   

 

Het geheim van Pasen 
Voor jonge kinderen is er een prentenboekverhaal. Daarin krijgt Attje een potje met een geheim. Om het 
geheim te ontdekken moet ze de zon vangen. Lastig, want de zon is de hele winter zoek. Zal ze de zon vinden? 
Geeft die haar en haar dierenvrienden energie? Kinderen ontdekken in het verhaal wat zonlicht met mensen 
en dieren doet 
 

Pasen vieren we niet toevallig aan het begin van de lente. Na een donkere winter worden de dagen lichter, 
de dorre takken lopen weer uit. De natuur zelf die opnieuw tot leven komt is het symbool voor het paasfeest. 
En Jezus zelf werd het symbool van leven en licht voor de wereld. Daarom wordt tijdens de Paaswake, terwijl 
het nog donker is, de paaskaars, het nieuwe licht ontstoken.  
 

  



Paasfeest vol licht 
Pasen is geen gemakkelijk feest. Het gaat over dood en leven, ervaringen van donker 
en licht. Het is voor volwassenen en voor kinderen vaak moeilijk te bevatten. De 
symboliek van het feest komt uit het leven zelf.  
We hopen met de concrete voorbeelden van donker en licht dat de kinderen gaan 
ervaren dat zelfs het kleinste lichtpuntje in staat is het ergste donker te verdrijven. We 
wensen jullie allemaal een Paasfeest vol licht.  
 
 

 

 

Uit de parochie 
 

Palmpasen Knutselmiddag op zaterdag 24 maart!!  
Ook dit jaar organiseren we voor alle basisschoolkinderen. 
Een Palmpasenstok 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 opgeven bij  

Anja Emming 357075, Henriëtte Bolk 357377 of bij Juf Diana 
(Maandag 19 maart definitieve opgave bij juf Diana) 

 

Sam’s Kledingactie voor Mensen In Nood  
Zaterdag 14 april is weer de jaarlijkse Sam’s kledingactie.  
Vanaf 9.00 uur kunt u uw gesloten kledingzakken brengen.  
Graag opstapelen aan de kant van de heg voor het hek bij de kerk! 

De vrachtauto komt rond 12.00 uur, dus tot die tijd kan het gebracht 
worden. Ieder jaar wordt het weer besteed aan een goed doel.  
In het voorjaar en rond Pasen wil je toch vaak weer een frisse start 
maken dus begin met uw kledingkast. 
Alvast hartelijk dank! 

VOM groep. 
 

  



 


