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Weekbericht schooljaar 2017-2018

16 april – 22 april

Uit de teamkamer
Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er
Anja
Truida
Linda

Maandagmiddag
Maandag dinsdagochtend donderdagochtend en vrijdagochtend.
maandag

AGENDA
Datum

Wat

Tijd + waar

Voor wie

24 april
24 april
26 april

Oud papierinzameling
SAC-vergadering
Koningsspelen
bloemenverkoop en
pleinfeest

Bij de kerk
19.30 in school
Alle leerlingen om 12.00 vrij.
Pleinfeest/bloemenverkoop
van 16.00 uur tot 20.00 uur.
Op het schoolplein

Iedereen
SAC
Iedereen

27 april
27 april – 13 mei

Koningsdag
Meivakantie

Iedereen
Iedereen

Jarig deze week
Dinsdag 17 april
Zaterdag 21 april

Sharissa Gosevoort
Rianne Arling

Groep 4
Groep 6

NIEUWS UIT SCHOOL
Invalproblematiek
Juf Andrea is nog steeds ziek. Ze heeft het behoorlijk te pakken. We gaan er niet van uit dat ze nog voor de
meivakantie terug is. Zoals u wellicht heeft vernomen is het moeilijk inval te vinden. Sterker nog, er is geen
structurele inval beschikbaar. Wij als team streven zoveel mogelijk naar stabiliteit, en voor de leerlingen.
zoveel mogelijk vertrouwde gezichten. Vandaar dat we tot de meivakantie een constructie hebben bedacht,
waarbij we intern de problematiek oplossen.

Hierbij worden de groepen op woensdag en donderdag als volgt verdeeld:
Groep 1-2
juf Loes,
Groep 3-4-5
juf Lisa
Groep 6-7-8
juf Inge
We weten dat dit niet ideaal is, maar voor nu is dit wel de beste oplossing. We hopen op uw begrip. Bovenal
zij wij (het managementteam) trots op onze dames hoe ze dit oplossen. TOP!
Teamuitje
Juf Loes heeft een teamuitje georganiseerd. Donderdag was het zover!
Juf Anja en juf Truida hebben voor het eerst een High Tea meegemaakt.
In de escaperoom is letterlijk alles overhoopgehaald. Tijdens het diner
hebben we smakelijk gelachen omdat er letterlijk persoonlijk bediend
werd. Juf Truida kreeg salade over haar heen. Het was super gezellig, we
hebben veel gelachen en bovenal is het goed om als team dit te
ondernemen. Juf Loes, BEDANKT! Het was top georganiseerd!
Directie 2-daagse
Op maandag 23 en dinsdag 24 april is juf Truida afwezig i.v.m. een directie 2-daagse.
Podium groep 3 4
Het podium van groep 3 en 4 wordt verschoven. De nieuwe datum wordt in de volgende nieuwsbrief
gecommuniceerd.
Extra handen.
We willen Iris en Savine bedanken voor de afgelopen dagen. Zij hebben hun snuffelstage bij ons gedaan en
super geholpen in de klassen. BEDANKT!
Kinderkoor de Hoeksteentjes:
We zijn druk aan het oefenen voor ons optreden op het pleinfeest. De
peuters en kleuters zingen al uit volle borst mee. Er wordt gevraagd of de
Elza jurk ook aan mag tijdens dit optreden. Tuurlijk!! Ons optreden begint om
16.30 uur! En we worden muzikaal begeleid door echte muzikanten! Dus dat
is super super cool!!
Opa’s, oma’s, buurmannen en buurvrouwen, ooms, tantes enz. enz. iedereen
is van harte welkom.
En na dit optreden gaan we gewoon nog even door met het feestvieren. Juf Lida zal samen met de muzikanten
nog doorlopend optreden. De kinderen kunnen het spellencircuit doorlopen en de ouderen kunnen genieten
van een hapje, drankje en de muziek. We gaan met z’n allen duimen voor prachtig zonnig weer!
Schoolvoetbal
Op 16 mei vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij CEC weer plaats. Veel
kinderen van onze school willen meedoen. Dit kan natuurlijk wel, maar
daarvoor hebben wij nog coaches nodig die de teams willen begeleiden. We
hebben een meidenteam uit groep 6, 7 en 8. Een gemengd team van groep
5 en 6. En een jongensteam uit groep 7, 8. Lijkt het je leuk om een team te
coachen? Meld je dan aan bij loes.kolker@primenius.nl. Graag zou ik voor 20
april hiervan bericht willen hebben.
Atletiekdag
Op woensdag 23 mei hebben we weer de atletiekdag. Groep 5 t/m 8 doet hier
aan mee. Hier zijn we in de sporthal al flink mee aan het oefenen, zodat de
kinderen weten wat ze te wachten staat. Om die dag op sportpark Meerdijk te
komen zoeken we nog ouders die willen rijden. Zou je via de mail door willen
geven wie zou kunnen rijden. Opgeven mag bij loes.kolker@primenius.nl.
Graag ook even doorgeven hoeveel kinderen er in de auto passen.

Schoolfruit
Aankomende week is het de laatste week van het schoolfruit. Daarna blijven
de dinsdag, woensdag en donderdag onze fruitdagen. De kinderen mogen dan
alleen fruit mee of een broodje voor de kleine pauze. Het fruit voor
aankomende week is op dinsdag: augurk woensdag: peer donderdag:
sinaasappel

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.
Op onderstaande data staat de container voor oud papier weer op de parkeerplaats van de kerk.
Data oud papier ophalen:
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….
We zijn druk bezig met het thema ‘Lente’! Onze ramen zijn versierd met prachtige bloemen. We zingen volop
liedjes over de lente en de jonge dieren. We gebruiken de prentenboeken Dotties eieren, Kom uit het ei
kleintje en Bertje Big.
We hebben natuurlijk ook heerlijk buiten gespeeld.
Ook zijn we druk aan het oefenen samen met de kleuters voor ons
kinderkoor De Hoeksteentjes.
De kinderen hebben heel veel zin in het optreden op het pleinfeest.
VRIENDELIJK VERZOEK:
Wilt u zelf het fruit in stukjes meegeven, als uw peuter bijv. nog geen hele appel eet met schil? Het kost
ontzettend veel tijd om al het fruit te schillen of in stukken te snijden. Ook vragen wij u druiven en
snoeptomaatjes doormidden te snijden. (In de lengte) Deze zijn te vergelijken met knikkers, wanneer het per
ongeluk in de keel schiet blijft het muurvast zitten. Ook al denkt u, ‘dat kan mijn peuter wel, al goed kauwen’.
Juf Lida heeft zelf ervaren dat het heel snel mis kan gaan.
Wij zijn druk aan het oefenen om zelf de jas en de schoenen aan te doen. Als een kindje vier jaar is en naar
groep 1 gaat, wordt wel een stuk zelfstandigheid verwacht. De rits van de jas is best nog wel moeilijk en
daarmee willen de juffen gerust mee helpen.
Biebboeken:
Maandag komt de bibliobus weer langs, dus de boeken mogen weer geruild. (de bus komt in de even weken!)

Uit groep 1 en 2
Veterstrikdiploma
We zijn in de klas druk aan het oefenen om te leren veterstrikken. Wij
hebben
het
volgende
filmpje
bekeken:
https://www.youtube.com/watch?v=Pw3aAJ9PtdI. Dit mag natuurlijk
thuis ook geoefend worden.
Mylene en Selena hebben laten zien dat ze kunnen veterstrikken, knap
hoor! Zij hebben daarom ook hun veterstrikdiploma in ontvangt
genomen.
Thema boerderij
We zijn deze week aan het werk over het thema ‘de boerderij’. We maken een vouwwerkje van een tractor,
varken en koe en we luisteren naar verhalen over de boerderij. We hebben het liedje de ‘eendjes in het
voorjaar’ geleerd met bewegingen en we kunnen ook op instrumenten spelen tijdens dit liedje. Verder
hebben we al geoefend voor het pleinfeest, want dan zullen we samen met de peuters als echt koor
optreden. Iedereen is natuurlijk op deze dag welkom om te komen kijken naar ‘de Hoeksteentjes’.
Oproep plastic tassen
Als u plastic tassen heeft die u weg wilt gooien, houden wij ons aanbevolen.

Uit groep 3 en 4
Bij groep 3 zijn we met rekenen bezig met bus sommen (in de vorm van
eraf en erbij) Ook zijn we veel met de getallenstructuur bezig.
We zijn bij spelling aan het herhalen (s of z- ch of g)
Natuurlijk wordt er ook veel gelezen. Vanaf komende week gaan we
oefenen op woordniveau Tempo lezen.
In groep 4 komen nu de keersommen steeds vaker aan bod.
Bij spelling zijn we aan het herhalen (au of ou- en enkelvoud en meervoud worden veel geoefend)
Bij lezen zijn we al veel meer met Leesbegrip bezig.

Uit groep 5 en 6
Taal en spelling
Aankomende week starten we met een nieuw hoofdstuk van taal en spelling. Blok 7 voor
spelling en voor taal hebben de kinderen van groep 5 het hoofdstuk geld en groep 6 is het
thema plankenkoorts. De kinderen krijgen de woordenlijsten weer mee naar huis.

Uit groep 7 en 8
Cito-toets
Op dinsdag 17 en woensdag 18 april zullen de schoolverlaters hun eindcito maken. De kinderen maken deze
toets op een iPad. De kinderen zullen op 9 verschillende onderdelen worden getoetst. De kinderen hebben
gisteren ook nog een informatiebrief meegekregen, waarin het een en ander staat over de toets.

Topo
De kinderen weten al ver van tevoren wanneer ze een topotoets hebben. Op school wordt er veel aandacht
besteed aan het leren van topo, maar kinderen die niet de juiste levels openspelen wordt gevraagd toch
vaker te oefenen 'thuis'. Het herhalen blijft belangrijk anders wordt het niet voldoende geautomatiseerd. Er
ligt hier dus ook een stukje verantwoordelijkheid bij de kinderen.
Daarom herkansing topo toets (donderdag 19 april) groep 7: level 10 t/m 12, groep 8: level 8 t/m 10
Taaltoets
Maandag 16 april
Groep 7 heeft naast de woordenlijst een 6tal vragen over stellende trap, vergrotende trap en overtreffende
trap + wat zijn lovende woorden, wat hoort niet in een ode en wat past niet bij een lofzang.
Groep 8 heeft naast de woordenlijst een 6tal vragen over doorvragen bij een interview, wat zijn goede
vervolgvragen en wat is lichaamstaal en wat juist niet
23 april eindfilm
Op maandag 23 april zal de eindfilm van groep 8 worden gedraaid. Wilt u er deze dag rekening mee houden
dat de kinderen van groep 8 later thuis kunnen komen.
4 mei dodenherdenking
Op dinsdag 24 april om 10.00 uur zal er een gastles worden gegeven
over de Tweede Wereldoorlog. De kinderen komen dan van alles te
weten over de omstandigheden in Emmer Compascuum tijdens de
WO2.
Daarnaast gaan Tessa en Stephanie namens de school een krans leggen
bij het herdenkingsmonument in Emmer Compascuum.

Uit de parochie
Vrijdag 4 mei wordt door het 4 mei comité, voor de 4e keer, de dodenherdenking georganiseerd. Alle
belangstellenden van Emmer Compascuum worden omstreeks 18.45 uur op het marktplein verwacht.
De Stille Tocht vertrekt om 19.00 via de Runde naar de Algemene begraafplaats aan de Doumalaan.
De kerkklokken van de R.K kerk en van de Protestantse kerk zullen vanaf 19.00 luiden.
Tijdens de plechtigheid zullen er een vijftal sprekers zijn.
Namens de drie gezamenlijke kerken wordt een bloemenkrans gelegd bij het monument.
Als 4 mei comité nodigen wij u allen graag uit om deel te nemen aan de Stille Tocht en aanwezig te zijn tijdens
de dodenherdenking bij het monument aan de Doumalaan bij de Aula van de algemene begraafplaats te
Emmer Compascuum.
Het 4 mei comité.

