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Oud papier inzameling

Zie rooster pagina 2

Iedereen

9.00 uur in de kerk

Leerlingen
Iedereen
Groep 1 t/m 7

Rapporten mee
slotviering
schoolreis

Jarig deze week
Vrijdag 6 juli

Kimm de Vries

Groep 4

NIEUWS UIT SCHOOL
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 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.
Dit is de laatste keer voor de zomervakantie. We hopen dat het papier wilt bewaren tot na de vakantie.
Zodra we het nieuwe rooster hebben, krijgt u dit door via de nieuwsbrief.
Alvast hartelijk bedankt voor het sparen voor onze school,

Kinderen en team van basisschool ‘De Hoeksteen’
Schoolreis
Dinsdag 17 juli gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. De kinderen gaan naar Duinenzathe in
Appelscha. De kinderen worden om 8.45 uur op school verwacht waarna de bus
om 9.00 uur zal vertrekken en er uitgezwaaid kan worden. Rond 16.00 uur zal de
bus weer op school aankomen.
De kinderen krijgen patat, een snack en een ijsje. Ranja kunnen ze de hele dag
krijgen. Daarnaast mogen de kinderen iets lekkers mee. De kinderen hoeven geen
geld mee. Er zijn attracties (zie site) waar je een nat kunt worden. Je kunt hier
rekening mee houden, maar bij mooi weer zullen de kleren snel weer droog zijn.
Opvang.
Via deze weg laten we weten dat Sophia een baan heeft gevonden en om die reden niet langer de opvang
kan verzorgen. Wij feliciteren haar met haar nieuwe uitdaging en wensen haar veel
succes en (werk)plezier! Namens ons team bedankt voor je inzet!!! TOP!!!!
Per 2 juli wordt het tot aan de zomervakantie overgenomen door Ilonka. Sophia zorgt
voor een goede overdracht. Er is vanaf 21 juli tijdelijk geen opvang mogelijk. Wij zijn
als school drukdoende met het verder professionaliseren van onze opvang. Wij
houden u op de hoogte!
Juf Jannie
Juf Jannie was deze week voor het laatst. Zij heeft haar diploma in ontvangst mogen
nemen! GEFELICITEERD TOPPER!!!!. Haar inzet heeft o.a. geresulteerd in het feit dat zij
benaderd is voor een vacature. Per direct heeft zij de baan als onderwijsassistent
gekregen. Wij wensen haar veel succes en (werk)plezier.

Uit groep 3 en 4
De laatste schoolweken zijn aangebroken, dit betekent voor groep 4 dat zij veel herhaling aangeboden
krijgen. Het laatste hoofdstuk van taal waaraan op dit moment gewerkt wordt heeft als thema ‘kleding’.
Hierin ontdekken de kinderen van alles over kleding en mode.

Groep 3 rond deze week kern 10 af en zal volgende week gaan starten met kern
11. In deze kern staat het
thema ‘mijn lievelingsboek’ centraal.
Ook hebben we deze week afscheid genomen van juf Jannie, wij vinden het erg
jammer dat ze weg gaat. De kinderen hebben allemaal een mooie tekening
gemaakt en kregen van de juf een heerlijke traktatie. Bedankt juf, veel succes
met je nieuwe baan!!

Trefwoord: Ontwerpen
Het laatste project van Trefwoord van dit schooljaar heeft als thema ‘Ontwerpen’.
Het woord ‘ontwerpen’ duidt op creativiteit. En dat spreekt kinderen aan. Kinderen zijn creatief. Ze
willen tekenen, knutselen, bouwen, vormgeven.
U ook? Het zou heel goed kunnen, want het gebeurt dagelijks, thuis en op het
werk. Steeds opnieuw worden er dingen ontworpen. Het hoort bij de mens:
mensen kunnen dat. En meer nog… ieder mens wordt er een completer mens
van door iets te ontwerpen of zelf te maken. Het geeft plezier. Je voelt je trots.
Onze kinderen groeien op in een wereld die voortdurend verandert en ons
steeds voor nieuwe uitdagingen stelt. Dan is het belangrijk om te ontwerpen
en creatief te zijn. De balpen kennen we allemaal en het is een prachtige
uitvinding. Bekijk hem nog maar eens goed. Maar wat moeten we nog met een
balpen in de digitale wereld? Er zijn al touchscreen-pennen uitgevonden, maar
hoe lang gebruiken we die? Dan is creatief denken nodig en een nieuw voorwerp.
Alles verandert en dat vraagt nieuwe ontwerpen. Onze levensbeschouwing, inclusief ons geloof, zal
veranderen. En dat moet ook. Vanaf het begin was er creativiteit en de mogelijkheid om iets nieuws
te scheppen. Denk maar aan het eerste verhaal uit de Bijbel:
God ontwerpt zelf een nieuwe wereld die goed is. En Hij maakt een mens die iets van God heeft, die
dus ook creatief en scheppend mag zijn. Zes dagen lang is God er druk mee en het mooie is dat het
‘ontwerpen’ van God niet ophoudt na die zesde dag.
De mens krijgt de taak om de aarde te bewerken en de vruchten ervan te plukken. En hij krijgt de
verantwoordelijkheid om de aarde beheren en er goed voor te zorgen. De wereld verandert vanaf
het begin en de mens heeft daarin een taak: uitdagingen oppakken en problemen oplossen.
De kinderen horen dit scheppingsverhaal en gaan van daar uit zelf iets moois ontwerpen. Ze
bedenken hoe de wereld mooi kan blijven en worden.
De eerste week gaat over ontwerpen en ideeën bedenken: bv. huizen en dieren (OB) of een nieuwe
taal (MB/BB).
In de 2e week staan ze stil bij ‘vernieuwen’: wat moet er gebeuren nu onze
wereld verandert, nu de ruimte, de kennis en de zorg verandert en ook hoe
geloven verandert?
We werken met dit thema van 2 t.m. 13 juli.
Daarna is er – ook met Trefwoord - een slotweek om te checken hoe het
jaar verliep: om te herinneren, om op te ruimen, om vakantieplannen te
delen en om afscheid te nemen.
Voor u nu alvast: Fijne vakantie en tot volgend jaar.

Uit de parochie

VAN DERDEN
EMMER-COMPASCUUM GEZOND
Gezondheid is een belangrijk thema in de huidige samenleving. Om Emmer Compascuum gezonder te
maken, hebben een aantal enthousiaste inwoners en professionals de handen in elkaar geslagen.
Samen met de gemeente Emmen zetten zij de schouders onder
het project ‘Emmer Compascuum Gezond’, waarbij er vele
initiatieven worden ontplooid om gezondheid in de meest brede
zin van het woord te stimuleren en waarin vooral ook onderling
verbinding met elkaar wordt gezocht.
Maandelijks zal er een nieuwtje, informatie of een wist-je-datje
over gezondheid in de nieuwsbrief van uw school staan.
Voor meer informatie over EC gezond kunt u contact opnemen
met Pia Elenbaas op telefoonnummer 06-11977862
WATERMELOEN: héérlijk en supergezond met de zomervakantie in het vooruitzicht!
Wat maakt een watermeloen eigenlijk zo gezond?
1. Verrassend veel voedingsstoffen!
Een watermeloen heet niet voor niets watermeloen: het bestaat voor 92% uit water! Maar daarnaast bevat
het onder andere ook ijzer, vezels, kalium, vitamine C, lycopeen en bètacaroteen. Bètacaroteen is een
antioxidant: deze beschermt de lichaamscellen tegen schadelijke invloeden. Bovendien wordt bètacaroteen
omgezet in vitamine A (goed voor de huid, haar en ogen).
2. Proteïne-pitjes, gooi ze niet weg!
Lekker zo’n watermeloen, maar al die zwarte pitjes zijn lastig. Vaak worden ze met veel moeite (lees: met
chirurgische precisie) verwijderd en verdwijnen ze linea recta in de prullenbak. Dat is jammer!
Watermeloenpitjes bestaan namelijk voor 35% uit proteïne. Daarnaast zitten ze boordevol met vitaminen
en mineralen. Eet u de volgende keer de pitjes wél op? Mooi!
3. Goed voor de lijn
Watermeloen is goed voor uw lijn: het werkt vochtafdrijvend, er zitten weinig calorieën in (slechts 37 per
100 gram) én u krijgt er een vol gevoel van (dag snackgedrag!).
4. Lycopeen, een krachtig antioxidant
Watermeloen zit vol met lycopeen. Dit is een zeer krachtige antioxidant die helpt beschermen tegen kanker
en hart- en vaatziekten.
5. Betere bloeddruk
Waarom watermeloen gezond is? Het bevat de essentiële aminozuren arginine en citrulline. Deze helpen
bij de opbouw van stikstofmonoxide (NO). Deze stof werkt bloeddrukverlagend en helpt ter bescherming
van hartinfarcten.

UIT DE BIBLIOTHEEK

