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23 april – 13 mei

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

Afwezig
Donderdag en vrijdagochtend
Maandag

AGENDA
Datum

Wat

Tijd + waar

24+ 25 april

Oud papier inzameling

26 april

Bloemenverkoop
koningspelen en pleinfeest

27 april
28 april t.m. 13 mei

Koningsdag
Meivakantie

Voor wie
Iedereen

School. Alle
Iedereen
leerlingen om 12
uur vrij. Pleinfeest
bloemenverkoop
van 16 uur tot 20
uur
Iedereen
Iedereen

Jarigen deze week
Dinsdag 24 april
Maandag 7 mei

Dylana Gosevoort
Leonore van der Knaap

Groep 1
Groep 7

NIEUWS UIT SCHOOL
Schoolvoetbal
Op 16 mei vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij CEC weer plaats. Daarvoor zoeken wij nog steeds
coaches. In de vorige nieuwsbrief stond dit al, maar daar is tot op heden helaas geen reactie op gekomen.
Vóór donderdag 26 april moet dit bekend zijn, anders kunnen wij
helaas dit jaar niet mee doen met het voetbaltoernooi. Aanmelden
kan bij loes.kolker@primenius.nl
Atletiekdag
Op woensdag 23 mei hebben we weer de atletiekdag. Groep 5 t/m
8 doet hier aan mee. Om die dag op sportpark Meerdijk te komen,
zoeken we nog ouders die willen rijden.
Wil 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. Graag zou ik vóór 18 mei willen weten wie er zou kunnen rijden.
Koningsspelen
Komende donderdag vieren we op school de Koningsspelen. Deze ochtend beginnen we met een heerlijk
Koningsontbijt. De kinderen hoeven dus niet thuis te ontbijten. Om kwart over 9 bent u van harte welkom
om samen met ons te dansen op het liedje: Fitlala, hiermee openen we de Koningsspelen. Daarna zullen de
kinderen allerlei verschillende sporten beoefenen. Om 12 uur zijn de kinderen deze dag vrij.
Voor de kleine pauze moeten de kinderen wel even drinken meenemen, daarnaast mogen de kinderen zelf
fruit meenemen, maar dit wordt ook vanuit school aangeboden (appels, tomaatjes, stukjes komkommer).
Update iPad
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Via deze weg willen we jullie erop attenderen om de iPad regelmatig up te daten. Het systeem komt
regelmatig met een IOS-update, deze niet (te lang) uitstellen. Wanneer u deze updates niet uitvoert, kan het
zijn dat de schoolpakketten niet goed blijven werken.
Vriendelijke groet, de School ICT-ers

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’

Herhaalde oproep
Voor het pleinfeest is de Ouderraad wil de ouderraad graag een partytent gebruiken. Wie heeft er 1 te leen?
Graag doorgeven aan iemand van de OR of Truida.

Nieuwe collega.
Na de meivakantie zal Juf Patricia bij ons op school werkzaam zijn. Zij zal in eerste instantie het
ouderschapsverlof op de vrijdag van Inge Kiers gaan doen. Daarnaast leert ze de
eerste weken onze school kennen met alles wat daarbij hoort. Ze zal ook in de
groepen gaan om alvast haar draai te vinden en daarnaast taken uitvoeren.
Als juf Inge Kiers met zwangerschapsverlof gaat zal Patricia groep 7 /8 tot aan de
zomervakantie draaien. Wij wensen Patricia veel (werk) plezier bij ons op school.
In een volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen.

Social Schools
De ICT-taken, met daaronder vallend Social Schools, wordt na de meivakantie concreet weer opgepakt. Er
zijn ouders die zich reeds hebben aangemeld. Enige tijd geleden heeft u allemaal een mail ontvangen met
daarin de informatie hoe u zich aan kan melden. Als u zich nog niet heeft aangemeld willen wij u vragen dat
alsnog en z.s.m. te doen. Het is namelijk zo dat in het nieuwe schooljaar veelal alle schoolinformatie via Social
Schools naar buiten gaat.
Als proef gaat deze week de nieuwsbrief gewoon via ParnasSys worden verstuurd maar hij wordt ook op
Social Schools geplaatst. Het kan ook zijn dat u dubbele meldingen ontvangt, de komende weken zal het
'letterlijk' even wennen zijn aan de digitale snelweg.
Mocht u de gegevens om aan te melden niet (meer) hebben geef dat dan aan bij juf Truida.

SAT team.
Primenius heeft een bovenschools administratief team. Zij zijn bijvoorbeeld de eerste die u aan de lijn krijgt
alvorens u wordt doorverbonden en zij sturen emailverkeer door naar ons. Zij ondersteunen onze scholen op
administratief gebied. Zo verwerken zij de inschrijvingen en zorgen dat de documenten op de website komen
en daar waar nodig aangepast worden. Wij streven ernaar om onze website voor 1 juni aanstaande volledig
te hebben geüpdatet. Ons contactpersoon bij het SAT team is Erna Sommer. Het zou dus kunnen zijn dat u
mails van haar ontvangt. In een volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.

Aanpassen van gegevens.
Voor het aanpassen van gegevens kunt u haar ook mailen zij verwerkt dat dan meteen. Nu blijkt regelmatig
een telefoonnr. niet meer actueel, wilt u zelf checken via het Ouderportaal van ParnasSys of uw (adres)
gegevens nog kloppen? Ook is het wenselijk dat we een noodnummer hebben. Deze wijzigingen kunt u aan
haar doorgeven. Het mailadres is: dehoeksteen@primenius.nl Erna zorgt dan dat dit verwerkt wordt.

Helpdesk IPad’s.
Voor het melden van schade aan iPad’s het bestellen van iPad’s
etc. kunt u naar de site van Primenius gaan. U kunt dan 'een call'
aan maken of gewoon contact opnemen.
U gaat naar de site www.primenius.nl dan gaat u naar ‘Leren met
iPad’s’ . Bij het doorklikken komt u ook bij de optie helpdesk zo
kunt u bij voorkeur per mail uw hulpvraag neerleggen.

Nieuwe datum podium groep 3 / 4
Het podium van groep 3 / 4 op 25 april komt, zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief, te vervallen. In overleg
hebben we besloten dit op 14 juni te doen. Het podium van groep 7/8 gaat daarom dit jaar niet door!

Uit groep 1 en 2
Juf Sherissa
De andere twee stagejuffen zijn nog maar net weg of we hebben alweer een
nieuwe juf. Juf Sherissa zal de komende tijd bij ons in de groep haar stage doen.
Ze doet de opleiding tot onderwijsassistent. Wij wensen haar een leuke en
leerzame tijd toe bij ons op school.

Taal en rekenen
Wij hebben weer een nieuwe letter geleerd, nl de ‘r’. Wat konden de kinderen veel woorden met de ‘r’
bedenken, zeg! En wat zijn er veel namen van kinderen met de ‘r’ erin. Tevens zijn we ook aan het oefenen
om de eigen naam te schrijven. Sommige leerlingen kunnen dit al heel goed.
We zijn ook druk aan het oefenen met de getallenlijn tot 20. Kunnen de kinderen de getallen al herkennen,
wat komt voor of na een bepaald getal of nog moeilijker om twee stapjes verder of terug te gaan. Ook leert
groep 2 om de getallen tot 10 te schrijven.

Uit groep 5 en 6
Leesvirus
Op 13 april hebben we ons Leesvirus afgesloten in de bibliotheek. We hebben allemaal
leuke spelletjes, knutselwerkjes en ren je rot gedaan. Voor foto’s kunt u terecht op
onze facebookpagina.

Uit groep 7 en 8
Eindfilm
Komende maandag zal de eindfilm worden opgenomen. De kinderen van groep 8 zullen de hele dag heen en
weer zijn met verschillende opnames. De film wordt zowel binnen- als buiten de school opgenomen. De
andere groepen zijn deze dag gewoon aan het werk. Wilt u er aan denken dat de kinderen later thuis kunnen
komen (alleen de kinderen van de film).
Groep 5 t/m 7 gaat deze dag gewoon naar de gym.
Eindtoets
Vorige week hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets gemaakt. We hopen u zo snel mogelijk de
resultaten mee te geven naar huis. De kinderen hebben allemaal goed hun best gedaan en we zijn enorm
trots op ze.
Pleinfeest
Volgende week donderdag is het pleinfeest. Een grote groep kinderen heeft
zich opgegeven om te helpen.
Het is van belang dat deze kinderen tegen 14.30 uur op school zijn, zodat ze
precies weten wat ze kunnen doen.
Het pleinfeest is van 16.00 uur t/m 20.00 uur.
Toets
Engels na de meivakantie op donderdag 17 mei. Het leerblad gaat komende week al mee naar huis.
Kamp
Komende week zal de informatiebrief met betrekking tot kamp meegaan of via de mail worden verstuurd,
hierin zal niet de dagplanning worden vermeld, dit blijft een verrassing.
Helaas heb ik nog niet al het kampgeld mogen ontvangen, graag zou ik dit voor de meivakantie binnen
hebben, alvast vriendelijk bedankt.

Trefwoord: Muziek
Wat zou het leven zijn zonder muziek? Of het nu popmuziek is, klassiek, easy listening
of een hartverscheurend levenslied. Muziek raakt een snaar. Muziek is het thema in
de Trefwoordlessen van de komende weken.

Muziek verbindt
Muziek verrijkt het leven en verbindt mensen. Daarom is het een thema voor levensbeschouwing.
Bij speciale gelegenheden zoals een bruiloft, een begrafenis of crematie, dodenherdenking,
bevrijdingsfestival, de medailleceremonie bij de Olympische Spelen of voor een interlandwedstrijd. Steeds is
het de muziek die mensen met elkaar verbindt. Dat geldt niet alleen
voor het samen zingen van een toepasselijke tekst. Ook het luisteren
naar een instrumentaal stuk, of samen spelen in een orkest kan het
gevoel geven dat de som meer is dan de afzonderlijke delen. In zekere
zin is de muziek zelf een mysterie.
Muziek en levensbeschouwing
Ook in religie speelt muziek een belangrijke rol in lofprijzing, met dank of smeekliederen. Muziek geeft uiting
aan datgene wat we met woorden niet kunnen uitdrukken. Op die manier verbindt muziek mensen niet
alleen met elkaar, maar ook aan het Heilige, aan het mysterie van God.
In de vierde eeuw na Christus zei kerkvader St. Augustinus al dat zingen
dubbel bidden is.
In de Trefwoordlessen van de komende weken verkennen we de speciale
uitdrukkingskracht van muziek, we onderzoeken hoe muziek verbindt, hoe
muziek ons helpt bij het verwerken van lief en leed en hoe muziek ook onze
gebeden kan versterken en kan helpen om contact te maken met God.
In de komende weken gedenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog, en hen die vielen bij vredesmissies. Op 5 mei vieren we
bevrijdingsdag. Twee gelegenheden waarbij het nationale volkslied, het Wilhelmus
klinkt. We staan stil bij de achtergronden en de betekenis van dit lied.
Muziek in de Bijbel
In de loop van de eeuwen zijn er talrijke Bijbelteksten en gebeden op muziek gezet. In de Bijbel vormen de
Psalmen een rijke inspiratiebron voor componisten. De Psalmen zijn ook
geschreven als liederen. De overlevering vertelt dat Koning David ze zong en
zichzelf begeleidde op een harp. Daarmee wist hij zelfs zijn sombere
voorganger koning Saul tot ontroering te brengen.
De teksten van de Psalmen geven aanleiding tot bezinning op grote
levensthema’s als verdriet, opstandigheid, eenzaamheid, vreugde en
dankbaarheid. In 10 dag-accenten bieden we deze thema’s met verhalen en
liederen op de maat van kinderen aan.
We hopen dat uw kinderen zingend uit school komen en ze muziek als een rijke bron van vreugde zullen
ervaren.

Uit de parochie
Vastenactie
De Vastenactie voor hulp aan de mensen in Zambia, heeft het mooie bedrag van € 1191,27 opgebracht.
Waarvan de kinderen € 209,18 hebben gespaard. Hartelijk dank aan álle gulle gevers!

VAN DERDEN

