
 
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 19 maart – 25 maart 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
20+ 21 maart Oud papier inzameling Zie rooster Iedereen  

20 maart OR vergadering 20.00 uur OR 

26 maart Paasviering 9.00 uur  

2 april 2e Paasdag  Vrij 

13 april Leesvirusfeest 10.30 uur in de 
bibliotheek van 
Emmer Compas 

Kinderen groep 5 en 
6. 

24 april  SAC vergadering 19.30 uur op school SAC leden 

25 april Podium groep 3/4 11.30 uur op school Ouders 
belangstellenden 
kinderen groep 3/4 

26 april Koningsspelen 
 
 
+ Bloemenverkoop en 
pleinfeest 

Op school, alle 
leerlingen om 12 uur 
vrij.  
Om 16.00 uur start 
het pleinfeest. 

Leerlingen  
 
 
Iedereen 
 

 

Jarig deze week 
Woensdag 21 maart Tim Damhuis Groep 5 

 

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Maandagmiddag 

Truida Maandag dinsdag donderdagochtend en vrijdagochtend 

Linda Maandag 

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


NIEUWS UIT SCHOOL 
ICT-taken. 
Doordat juf Mariska niet meer werkzaam is bij ons op school, moeten de ICT-taken door iemand anders 
opgepakt worden. Bovenschools wordt er samen met ons gekeken hoe we dit tot aan de zomervakantie 
kunnen doen. Volgende week heb ik (Truida) hier overleg over. U kunt ervan op aan dat er per 1 april een 
concrete oplossing is. Tot die tijd kunnen er dus vertragingen zijn m.b.t. de iPad kwesties en andere ICT 
gerelateerde zaken.  
 

Nieuws vanuit de OR. 
In de nieuwsbrief van vorige week stond al wat informatie m.b.t. de jaarlijkse bloemenverkoop. Aansluitend 
organiseert de Ouderraad een pleinfeest. 
In deze nieuwsbrief is de uitnodiging van de Ouderraad met concrete informatie toegevoegd. 
 

Luizen. 
Afgelopen week zijn er luizen geconstateerd in de bovenbouw. Als het uw kind(eren) betreft bent u op de 
hoogte gesteld. Vanwege een storing deze week met ons kopieerapparaat heeft u hierover geen brief 
ontvangen zoals u dat normaal gesproken van ons gewend bent. Komende week wordt dit probleem 
verholpen! 
 

Paasviering kerk 
Maandag 26 maart is de Paasviering om 9.00 uur in de kerk. Iedereen is hierbij van harte welkom! Tijdens 
deze viering mogen de kinderen hun vastendoosje inleveren. We hebben al van veel kinderen gehoord dat 
ze druk bezig zijn om klusjes thuis te doen om geld te verdienen voor in hun vastendoosje, GOED BEZIG!! 
 

Paasmaaltijd 
Maandag 26 maart gaan we samen op school eten. De kinderen moeten alleen drinken en fruit of een koekje 
mee voor de eerste pauze. De Ouderraad zorgt voor broodjes, boter, drinken en een gekookt eitje. Beleg 
mogen de kinderen zelf meenemen. In de klas wordt samen besproken wie wat meeneemt. Verder moeten 
de kinderen een bord, beker, bestek (van naam voorzien) in plastic tas meenemen. 
Na de maaltijd gaan we in groepjes een Paasspeurtocht om- en in de school doen. En de Paashaas komt 
natuurlijk ook nog langs! 
 

Paasvakantie. 
Van 27 april t.m. 13 mei zijn alle leerlingen vrij! 
 

OUD PAPIERROOSTER RK DE HOEKSTEEN   
Onze school is één van de vele scholen die, door inzamelacties van o.a. batterijen, printercartridge en oud 
papier proberen ons beperkt budget aan te vullen voor extra spel en speelmateriaal voor de leerlingen. 
Voor de papierinzameling vragen wij uw aandacht.  
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  
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  
Schrijversbezoek 
Aankomende maandag komt Harmen van Straaten op bezoek.  
Hij gaat ons van alles vertellen over het maken van illustraties. 



Uit groep 3 en 4 
Nieuws 
Juf Lisa gaat samen met mij (Truida) tot aan de zomervakantie de groep draaien. Juf Lisa is er van maandag 
t.m. de donderdag, op vrijdagochtend draai ik (Truida) de groep. Groep 4 komt 's middags bij juf Loes in de 
klas. 
Tot aan de meivakantie gaat groep 1 t.m. 4 niet meer met de bus naar gym. Vanaf volgende week is de gymles 
in ons eigen 'gym' lokaal en/of spelen we buiten. De reden hiervoor is, dat beide leerkrachten geen 
gymbevoegdheid hebben. Na de meivakantie is juf Inge Cremer terug, zij is wel bevoegd om gym te geven.  
Na de meivakantie wordt het normale gymrooster weer hervat.  
Mochten er verder vragen zijn kunt u terecht bij juf Truida. 
 

Schrijver op bezoek. 
Maandag krijgen de leerlingen van de onderbouw (1 t.m. 3) een schrijver op bezoek 
 

Uit groep 5 en 6 
Topotoets 
De kinderen van groep 5 hebben 27 maart een Topotoets van level 10 t/m 12.  
De kinderen van groep 6 hebben ook een Topotoets die dag, maar dan van alle levels die er zijn.  
Dit oefenen we flink op school, maar thuis kan dit ook geoefend worden. 
 

Leesvirus 
We zijn al 6 weken onderweg met leesvirus en tot nu toe gaat het lezen van de 
boeken helemaal goed. Ook krijgen we opdrachten m.b.t. de gelezen boeken. 
Zo hebben we nu de opdracht om een draak te knutselen. Dit gaan we doen met 
grote dozen en heel veel verf. Het resultaat zal binnenkort verschijnen.  

Op 13 april hebben we in de bibliotheek van Emmer Compascuum een afsluiting van het leesvirus. 
 

Uit groep 7 en 8 
Schoolkamp 
De kinderen van groep 8 gaan op schoolkamp van woensdag 30 mei t/m vrijdag 1 juni. 
De ouders hebben via de mail allemaal bericht gehad met betrekking tot de ouderbijdrage.  
In de loop van de tijd zal er meer informatie over het schoolkamp volgen.  
 

Starten met nieuwe hoofdstukken 
Deze week starten we met zowel, taal, spelling als rekenen met een nieuw hoofdstuk. Taal staat veelal in 
teken van woordenschat en taal verkennen. Met spelling zal de focus extra liggen op werkwoordspelling, 
wanneer gebruik ik nu een t en hoe worden werkwoorden goed geschreven in de verleden tijd. Voor rekenen 
starten we met het lezen en schrijven van getallen tot een miljoen, daarnaast wordt er veel geoefend met 
keer/deelsommen en verhoudingen.  
 

Eindtoets groep 8 
In april zal de eindtoets plaatsvinden, dit zal zijn in de week van 16-20 april, op dinsdag 17 en 
woensdagochtend 18 april. De toets zal bestaan uit; leesvaardigheid, taalverzorging, woordenschat, 
begrippenlijst (woordsoorten), luistervaardigheid, getallen, verhoudingen, meten/meetkunde, verbanden en 
functioneren (eigen werkhouding). De toets duurt ongeveer 3 uur.  
 
Toets:   Maandag 19 februari taal 



Geachte ouders, familie en bekenden. 
Op donderdag 26 april van 16:00 uur tot 20:00 uur organiseren we weer de jaarlijkse 
bloemenverkoop. Tevens organiseren we tegelijkertijd een gezellig pleinfeest. 
 
BLOEMENVERKOOP: 
Zoals u van ons gewend bent kunt u bij de leerlingen weer de lijst invullen om er zeker van te zijn 
dat uw bestelling klaarstaat. 
De ingevulde formulieren dienen vóór maandag 9 april weer ingeleverd te worden op school. 
Mocht u onverhoopt iets vergeten zijn te bestellen, dit jaar hebben wij een ruime keuze voor losse 
verkoop. 
De opbrengst zal besteed worden aan leuke educatieve activiteiten voor de leerlingen. 
 
PLEINFEEST: 
Nieuw dit jaar is het pleinfeest. Een middag en avond vol gezelligheid en entertainment onder het 
genot van een hapje en drankje.  
Voor de kids zijn er diverse luchtkussenspellen, grabbelton, touwtje trekken, schatzoeken, te veel 
om op te noemen. 
Voor de waaghalzen onder ons: je kunt op de foto met echte roofdieren. Exotic Animal Farm zal dit 
verzorgen 
 
Voor ieder is er voldoende keus qua eten en drinken. Ieder half uur zal er via lootjesverkoop 
winnaars getrokken worden voor mooie prijzen. 
LET OP: De Kloosterweg zal ter hoogte van school afgesloten zijn!  
Dit i.v.m. een veilige oversteek naar het grasveld bij de kerk. De bloemenverkoop kunt u het 
makkelijkste met de auto via de Willehadshof/Kloosterweg bereiken. De verkoop zal op het grasveld 
plaats vinden. 
Graag tot ziens op donderdag 26 april tussen 16:00 en 20:00 uur 
 

 

  

De roofdieren die 
u deze avond 

kan verwachten 



Uit de parochie 

 
  
 

  



PALMPASEN KNUTSELMIDDAG:ZATERDAG 24 MAART!!! 
 

Knutselmiddag op 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. 

 
GOEDE WEEK 

 

Op Witte Donderdag, 29 maart, is de nachtelijke aanbidding in onze kerk.  
Na afloop van de eucharistieviering om 19.00 uur in Zwartemeer is er vanaf 20.30 de nachtelijk 
aanbidding in onze Willehadus kerk om samen te waken en bidden tot middernacht, Ook voor uw 
eigen persoonlijke intenties. Ieder half uur wordt ingevuld met een gebed, een kort stukje muziek, 
en het bidden voor de persoonlijke intenties. Er is ook een half uur stilte tussen 22.30 en 23.00. 
U bent welkom op elk gewenst tijdstip en u kunt weggaan op elke gewenst tijdstip. Van harte 
welkom! 
 
Op Goede Vrijdagmiddag, 30 maart, om 14.30 wordt in onze kerk, de Kruisweg gebeden bij het 
stervensuur van onze Heer. In het bijzonder de kinderen zijn van harte welkom!  
 
Bloemen brengen op Goede Vrijdag 

In verband met de Goede Vrijdagviering om 19.00 uur in Klazienaveen,  
kunt u vanaf 14.30 (Kruiswegbidden) tot 18.00 uur bloemen leggen aan de 
voet het kruis in onze kerk. 
Deze bloemen worden gebruikt voor de paasversiering.  
Bij voorkeur witte en gele bloemen.  
Alvast hartelijke dank 
 

Wijwater 
Ook dit jaar staan er tijdens de paasvieringen weer flesjes wijwater voor u klaar 
achter in de kerk. U kunt de flesjes meenemen na de vieringen. 
 
Alvast noteren 
De Midzomermarkt is dit jaar gepland op zondag 24 juni. U kunt het vast noteren 
in uw agenda. We vragen de werkgroepen en parochianen die hieraan mee willen werken, om ons 
te laten weten of we ook dit jaar weer op hen mogen rekenen. Graag horen we dat van u. U kunt 
het doorgeven per e-mail parochiewillehadus@kpnmail.nl of per telefoon op de openingstijden 
van het Parochiebureau 0591-351351. 
We hopen er weer een gezellige dag van te maken, u bent weer van harte welkom.  
  

De Financiële commissie 
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