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Weekbericht schooljaar 2017-2018 19 juni – 24 juni 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
25 juni  Ouderraadvergadering 19.30 school OR 

26 juni SAC vergadering 19 .30 school SAC 

9 juli Eindviering   

Week 9 t.m 13 juli  'Verplichte' oudergesprekken   

16 juli Afscheidsavond groep 8  Groep 8 

17 juli  Schoolreisjes groep 1 t.m 7   Alle groepen 

20 juli Zomervakantie begint Om 12.00 uur Iedereen  
 

Jarige deze week 
Zaterdag 23 juni Roos Kloeze Groep 1 

 

NIEUWS UIT SCHOOL 
Social Schools 

Er zijn nog een aantal ouders die zich nog niet hebben aangemeld voor Social 
schools. U heeft een activeringsmail ontvangen. Per 1 augustus van het 
nieuwe schooljaar gaat onze communicatie veelal naar buiten via Social 
Schools. Het is dus zaak u wel z.s.m. aan te melden.  
Tot aan de zomervakantie ontvangt u ter overbrugging de nieuwsbrief nog 
via ParnasSys.  
Na de zomervakantie wordt dit gedaan via Social Schools. 

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Niet aanwezig 

Truida Dinsdag - donderdagochtend - vrijdagochtend 

Linda Niet aanwezig 

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


 
 
Toestemming publicatie beeldmateriaal leerlingen 
Sinds 25 mei 2018 is er in de gehele Europese Unie een nieuwe privacywetgeving van kracht. Ook wij willen 
ons als school graag houden aan deze nieuwe regelgeving. We zullen u daarom voorafgaand aan het nieuwe 

schooljaar (opnieuw) om uw toestemming vragen voor het 
publiceren van foto’s waarop uw kind te zien is op onze 
schoolwebsite, onze Facebook-pagina en binnen Social Schools.   
Tijdens het laatste oudergesprek van dit schooljaar kunt u uw 
toestemming wel of niet verlenen door het betreffende formulier in 
te vullen.  Als bijlage van dit weekbericht vindt u de officiële brief, 

vanuit Primenius rondom de publicatie van beeldmateriaal, ter kennisgeving. 
 

Vervanging juf Inge Kiers na de zomervakantie. 
Na de zomervakantie gaat Evelien Vinke op onze school het verlof van juf Inge Kiers opvangen. Juf Evelien zal 
op de ma-di-wo-do de groep draaien en op de vrijdag zal juf Inge Cremer dit doen. De formatie voor komend 
schooljaar is dus rond. 

Uit de peutergroep  
Wat hebben we gedaan 
Wat hebben we een geweldig leuke dag gehad afgelopen maandag! Samen met de kinderen van groep 1 en 
2 naar de Drentse Koe. We hadden fantastisch weer, dus er kon ook heerlijk gebruik gemaakt worden van 
het waterspektakel daar. 
 Dat het een geslaagd uitjes was, dat de kinderen zich goed hebben uitgeleefd, bleek wel toen we terug 
naar school reden. Praktisch alle kinderen lagen te slapen in de auto. 
 

Bennet Roesler is de afgelopen week vier jaar geworden. En gaat dus naar Juf Diana en Juf Inge. We wensen 
hem een hele fijne basisschooltijd toe.  
 

Vanaf volgende week zullen we starten met het thema Zomer. We hopen dat het weer natuurlijk ook 
zomers blijft, zodat we kunnen zien en beleven wat de zomer werkelijk inhoudt. 
 

Uit groep 5 en 6 
Rapporten 
Ik heb van een aantal kinderen nog niet het rapport terug, graag zou ik die willen ontvangen! 
 
Toets 
Dinsdag 19 juni hebben de kinderen taaltoets. De kinderen hebben dit al flink geoefend in de klas. De 
woordenlijsten hebben de kinderen al mee naar huis gekregen. 

Uit groep 7 en 8 
Toets: 
Dinsdag 19 juni  Taal Toets. De kinderen hebben allemaal hun woordenlijst mee. 

maandag 25 juni Engels toets.  

De kinderen moeten alles goed kunnen schrijven/lezen en weten.  
 

Rapporten  
Ik heb nog niet alle rapporten ontvangen. Graag ontvang ik ze de komende week! 
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Uit de parochie 

 
MARIAWEEK, dat mag met hoofdletters. Want, net als het leven van Maria 
eenvoudig begon- en uitgegroeid tot een hele belangrijke vrouw, zo is het ook 
gegaan met de Mariaweek. 
Klein begonnen maar uitgegroeid tot een prachtige 
week. 

Twee kinderen die de deuren openden.   

Een prachtige opening waarbij dhr. Cees Bijl 

Maria echt in het licht zette. 

De prachtige replica van de Drentse Madonna, als 

geschenk voor de parochie. 

Mariska die gastdame was en de opening 

presenteerde. 

 Sandra die het prachtige Ave Maria van Schubert zong 

 Dinie die het ontstaan en de route uitlegde  

 Jorinde met zoontje Lenn zong ‘Nu jij er bent’. 

 Een expositie die straalde in het licht en die mogelijk gemaakt is door u die alle beelden en schilderijen 

aan ons beschikbaar gesteld hebben. Onze grote dank voor die inzet.  

 Het aantal bezoekers: 1027 (we hadden het niet durven dromen bij de opening)  
 De Mariakoekjes werden erg ludiek gevonden en ze smaakten lekker. 

 De Maria Vespers, met dit jaar de expositie erbij en voor het eerst op de 

speciale Mariadag.  

 De rondgang over het kerkhof.  

 Het bezoek van de ouderen van alle 4 de locaties.  

 De kinderen van De Hoeksteen die gezamenlijk kwamen en die van de St. Theresiaschool uit Barger 

Compascuum, zelfs helemaal op de fiets. 

 De vrijwilligers die elke dag maar weer voor het toezicht zorgden en voor de koffie. 

 De Maria-avond met heel veel belangstelling en met inbreng van alle koren en solozang.  

 Een Mariabingo en een quiz. 

Alles samengevat: Het was een prachtweek, waarbij Maria ‘In het licht- maar ook helemaal in het zonnetje 
gezet is. En ook buiten scheen de hele week de zon, wat er waarschijnlijk voor zorgden dat er mensen uit de 
wijde omtrek, en niet alleen uit Drenthe, de weg naar de expositie vonden, in de auto of op de fiets.  We 
kijken dankbaar en blij terug op al het werk wat gedaan is maar vooral ook het resultaat wat er is bereikt in 
samenwerking van een hele parochie, om trots op te zijn! 
Iedereen die op wát voor manier dan ook, mee heeft geholpen: Dank voor zijn- of haar inzet en ook voor het 
bezoek.  

Het gastenboek en het fotoboek komen in het Parochiehuis ter inzage te liggen zodat u het nog vaak eens 
kunt bekijken.  
Hartelijk bedankt allemaal 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*********************************************** 
 

VAN DERDEN 
 

Vul a.u.b. de enquête in en win!  

 
Vanuit Emmer-Compascuum Gezond zijn we erg benieuwd naar de mening van inwoners als het gaat om 
het onderwerp gezondheid! Hiervoor hebben we een korte enquête gemaakt voor alle inwoners. 
 
Vul de enquête voor vrijdag 13 juli in en maak kans op één onderstaande prijzen: 

 Een paar wandelschoenen mogelijk gemaakt door Bijl Schoenen 

 Een waardebon van € 50,- te besteden bij Boud’s Inn 

 Een autowaspakket mogelijk gemaakt door tankstation Texaco 

 Een gratis zwemabonnement voor dit jaar of volgend jaar bij Openluchtzwembad Emmer-Compascuum 

 
Om bij de enquête te komen kun je de volgende link intypen: 
https://goo.gl/forms/DXJmSY6ibU0Tw15l1  
Of scan onderstaande QR code:  
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