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Weekbericht schooljaar 2017-2018 22 mei – 27 mei 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
Maandag 21 mei 2e Pinksterdag vrij  Iedereen  

 Maandag 28 mei Luizencontrole School. ( 9.00 uur)  Alle leerlingen 

29 + 30 mei Oud papierinzameling  Iedereen  

1 juni Alle leerlingen vrij  Alle leerlingen 

18-19-20-2-22  Avond4daagse Info heeft u 
ontvangen via 
ParnasSys en 
Social Schools 

Alle ouders 

 

Geen jarigen deze week 
 

NIEUWS UIT SCHOOL 

Even voorstellen!  
De meivakantie is voorbij en daarmee breekt voor mij de tijd van een nieuwe uitdaging 
aan! Mijn naam is Patricia Ammeraal, ik ben 26 jaar oud en zal vanaf medio juni samen 
met mijn vriend in Nieuw-Weerdinge komen wonen. Ik houd erg van lezen, klussen, 
winkelen en ik ontdek graag nieuwe omgevingen. Tuinieren hoop ik straks aan het lijstje 
toe te mogen voegen!  
Inmiddels ben ik zo'n vijf jaar werkzaam in het onderwijs en heb ik in alle bouwen lesgegeven. Zoals in de 
vorige nieuwsbrief te lezen was, zal ik na de meivakantie de vrijdagen oppakken in groep 7/8. Als juf Inge met 
zwangerschapsverlof gaat, zal ik de volledige week voor groep 7/8 staan tot aan de zomervakantie.  

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Niet aanwezig 

Truida Dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

Linda Niet aanwezig 

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


Tijdens het gezellige Pleinfeest heb ik al met veel van jullie kennis mogen maken. Als we elkaar 
gemist hebben, schud ik u graag in de komende weken alsnog de hand!      Tot gauw!  
  Juf Patricia 
 
Pleinfeest. 
Het pleinfeest was een groot succes! We bedanken iedereen die zich heeft ingezet om deze 
dag weer tot een succes te maken! 
 
Formatie 2018/2019. 

Peuters  Juf Lida 
Kleuters: Juf Diana (ma-di-wo) 

Juf Inge C  donderdag) 
Groep 3/4 Juf Patricia (de hele week) 
Groep 5/6 Juf Loes  (de hele week)  
Groep 7/8 juf Inge K. (ma- di- wo en donderdag) Vacatureruimte 
na de zomervakantie i.v.m. haar verlof is nog niet ingevuld. Juf Inge C 
staat op de vrijdag voor groep 7/8 

 
Avond4daagse. 

U heeft allemaal een mail/bericht ontvangen met daarin informatie over de 
Avond4daagse. Geef tijdig op!  
We zijn nog een vrijwilliger nodig die wil helpen bij het brigadieren. Lijkt het u 
leuk om namens onze school deze taak op zich te nemen kunt u dat bij 
mij(Truida) en of Vannessa Brookman (moeder van Bjarne groep 4) aangeven. 
Om maandag 18 zijn de leerlingen vrij van school maar er wordt wel gelopen! 
 

Social Schools. 
 Zoals vermeld in eerdere nieuwsbrieven gaat onze communicatie vanaf volgend schooljaar via Social Schools 
u heeft hier allemaal inloggegevens voor ontvangen (februari). 
Nog niet iedereen heeft zich aangemeld. Zou u dat z.s.m. willen 
doen? 
We zitten momenteel in een overgangsfase. Onze administratief 
medewerkster Erna Sommer stuurt allerlei informatie naar u als ouder. Nu zijn dat nog veelal 'losse ' 
berichten. Een aantal ouders heeft mij gewezen op het feit dat dit gebeurt en dat dit in deze vorm als 
vervelend wordt ervaren. Het is echter de bedoeling dat er per 1 juni steeds meer lijn in komt. Uiteindelijk 
zullen we alleen nog via Social schools en via de websitezaken communiceren. Uiterlijk 1 augustus werkt elke 
school binnen Primenius met dit communicatiemiddel. 
 

Ik wil u als ouder bedanken, dat u ons attendeert op hoe u tot nu toe Social Schools ervaart en dingen kenbaar 
maakt. Immers allen dan kunnen we daar waar mogelijk handelen. Dank jullie wel!  
 
LET OP: 1 Juni alle leerlingen vrij! 
Op 1 juni zijn alle leerlingen vrij.  
 
 
Luizen. 
Er zijn luizen geconstateerd. Zou u uw kind(eren) extra willen controleren? Ons advies is 
om het haar van de meiden vast te doen en bij jongens gel te gebruiken. Maandag 28 mei 
is de eerstvolgende Luizencontrole. 
 
Gym onderbouw. 
Vanaf deze week gaat groep 1 t.m 4 weer op de donderdagmiddag met de bus naar Gym! De kinderen 
moeten deze dag hun gymkleding mee. 
 



 

Uit groep 1 en 2  
Thema Kunst 
We werken de komende weken over het thema ‘Kunst’. We hebben naar 
een verhaal geluisterd over de kunstbus. In deze bus maakten de 
verschillende mensen ieders hun eigen kunstwerk. Ook werd er een 
‘zelfportret’ gemaakt. Dit hebben wij deze week ook gedaan. 
We hebben de letter ‘l’ geleerd. We kwamen tot de ontdekking dat veel 
kinderen deze letter in hun naam hebben. En we hebben het liedje ‘Kwek, 
kwek, kwak’ geleerd. We hebben veel muzikale oefeningen op dit liedje 
gedaan, zoals bewegingen, dansen en met muziekinstrumenten gespeeld. 
 

Uit 
groep 5 en 6 
Atletiekdag 
Aankomende woensdag 23 mei is de atletiekdag. De kinderen 
worden in sportkleding op school verwacht. Ze hoeven geen 
tas mee te nemen, want voor eten en drinken wordt gezorgd. 
We zullen rond kwart over 12 weer terug zijn op school, maar het kan misschien ook een paar minuten 
uitlopen.  
 
Afwezigheid juf Loes 
Van woensdag 30 mei tot en met vrijdag 1 juni is juf Loes afwezig  
i.v.m. kamp groep 8.  
 

Uit groep 7 en 8 
Toets 
Op donderdag 24 mei hebben de kinderen Engels toets. 
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Trefwoord: Kiezen  
 
We maken veel keuzes op een dag, van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Onze cultuur biedt ook veel 
mogelijkheden: uit hoeveel soorten chips kunnen we kiezen? Onze 
samenleving vraagt steeds meer om zelf beslissingen te nemen. Welke 
zorgverzekering, internetprovider of energieleverancier kiest u? Welke 
vervolgcursus gaat u doen?  
Bij het maken van keuzes spelen ervaringen en waarden, bewust of 
onbewust, een rol. En keuzes roepen grote vragen op: Hebben mensen 
alle vrijheid in hun keuze? Ben je verantwoordelijk voor de gevolgen van 
je keuze? Dat is onze levensbeschouwing. We vinden het belangrijk om kinderen daar al vroeg bewust van te 
maken. En dan valt er veel te ontdekken en te leren.  
 

De kinderen ontdekken in de drie weken hun antwoord op drie grote vragen: 
Wat kies jij zoal op een dag: bewust worden van hun keuzes en dat het soms een 
dilemma is; 
Waarom? Daarom?: overwegen van de motieven bij een keuze; 
Gekozen… en dan?: stilstaan bij de gevolgen van een keuze, waar je soms spijt van 
kunt hebben. 
Door de drie weken wordt uit het Bijbelboek Ruth verteld. Over Naomi en Ruth en 
later Boaz die ieder een grote keuze moeten maken.  
Het verhaal begint met moeder Naomi die samen met haar man en twee zonen hun 

huis in Bethlehem moeten verlaten vanwege een hongersnood. Zoals veel vreemdelingen in deze tijd hebben 
ook zij weinig keuze. Eenmaal in het vreemde land Moab, trouwen de zonen ieder met een Moabitisch 
meisje. Dan sterft de vader en kort daarna ook de twee zonen. Naomi besluit terug te gaan naar haar 
geboorteland Israël. Haar ene schoondochter kiest ervoor om in Moab te blijven. De andere schoondochter, 
Ruth, kiest ervoor om met Naomi mee te gaan. ‘Waar u gaat, zal ook ik gaan.’, zegt 
ze. In Bethlehem gekomen komt ze Boaz tegen en Boaz kiest ervoor om met Ruth te 
trouwen. 
 

Het is een levensecht verhaal dat de kinderen laat ontdekken dat je niet altijd vrij 
bent in het maken van keuzes, dat je soms voor dilemma’s komt te staan en niet 
weet wat te doen. Dat je bij het nemen van beslissingen niet alleen aan jezelf maar 
ook aan anderen kunt denken. Dat keuzes consequenties hebben. En dat het zelf 
kunnen en mogen kiezen jou en anderen gelukkiger kunnen maken.  
 

Voor de joden is het boek Ruth heel belangrijk: ze lezen het 50 dagen na Pesach op 
hun Wekenfeest. Bij de christenen is het Pinksteren op die 50e dag na Pasen, gebaseerd op dat joodse 
Wekenfeest. Dan wordt het Pinksterverhaal verteld over hoe de mensen na Jezus’ hemelvaart vurig en 
enthousiast naar buiten gingen om te vertellen over Jezus en hoe ze de Heilige Geest ervaren hebben. Het is 
het verhaal van het begin van de kerk, want op die dag kozen wel drieduizend mensen om zich te laten dopen 
en met Jezus verder te leven. In de middenbouw en bovenbouw staan we hiervoor en na het 
Pinksterweekend bij stil. 

  

's Morgens voor de spiegel 
stel ik mijzelf de vraag: 

welke kleren kies ik? 

Wat trek ik aan vandaag? 



  



Uit de parochie 

 
 
  



 


