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Geachte ouders/verzorgers,
Welkom terug op school! Fijn dat iedereen er weer is! Na 5 heerlijke weken
vakantie, kwam ik vorige week maandag op school en werd daar verrast door een
enorme stapel
vakantiekaarten! Gelijk een
kippenvelmomentje voordat ik
ook nog maar iets had gedaan.
Wat ontzettend leuk dat
zoveel kinderen (en ouders) op
de oproep hebben gereageerd
om een kaartje te sturen om
te laten zien dat we nog aan
elkaar dachten!

Wat ook heel erg leuk is, is dat de
nieuwe speeltoestellen in de vakantie
zijn geïnstalleerd. De kinderen hebben
er zo hard voor gelopen tijdens de
sponsorloop en nu kunnen ze dan ook
echt genieten van de nieuwe
korfbalpalen, de voetbaldoeltjes, de
vogelnestschommel, de gatenpaal en
het kunstgrasveldje. De schommel
hebben we natuurlijk wel even voor de
zekerheid uitgetest, om te kijken of
hij het goed doet.
Vorige week zijn de leerkrachten al weer aan de slag gegaan om te zorgen dat alle
tafels, stoelen, schriften, boeken, pennen, kleurpotloden, hoeken,
ontwikkelingsmaterialen etc. vandaag klaar staan/liggen voor de kinderen. En
natuurlijk hebben zij zich ingelezen in de dossiers van de kinderen. Mocht u nog
belangrijke aanvullende informatie hebben, geeft u deze dan a.u.b. zo snel mogelijk
aan de leerkracht door. Voelt u zich niet bezwaard: het is tenslotte in het belang
van het kind en dat vinden we allemaal het allerbelangrijkst.
We hopen op een goed jaar met elkaar, op voorspoed, gezondheid, liefde,
vriendschap en Gods zegen over ons allen.
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Schoolgids
Vandaag ontvangt u via uw kind de schoolgids voor het nieuwe schooljaar 2016-2017. In de schoolgids kunt u allerlei
wetenswaardigheden over de school, de gang van zaken op school en bijvoorbeeld ook het gymrooster vinden. Op
pagina 12 vindt u ook de nieuwe plannen voor dit schooljaar. Zeker de moeite waard om even te lezen! Zo kunt u zien
hoe De Hoeksteen zich steeds verder ontwikkelt en waar we dit jaar de accenten leggen.
Juf Marianne Rietveld
Juf Marianne (groep 2a) is in de vakantie onverwacht opnieuw geopereerd aan haar voet. Deze keer om (toch) het
plaatje eruit te halen wat er na de breuk van maart is ingezet. Helaas was ze daarmee nog niet geholpen: een
bacterie heeft ervoor gezorgd dat ze de komende weken nog met haar voet omhoog moet zitten, zodat de wond kan
helen. Helaas kan ze daardoor a.s. woensdag niet starten met haar werkzaamheden op school (en geloof me: dat
vindt ze zelf het allerergst!). Juf Jolanda is gelukkig bereid de komende 2 weken de hele week te werken, zodat
ervoor de kinderen in deze eerste weken zo veel mogelijk rust is.
Controle hoofdluis
A.s.dinsdag (dus niet woensdag!) is er weer hoofdluiscontrole. Het zou fijn zijn als u thuis alvast eens controleert
of er ongewenste gasten in de haren van uw kinderen verblijven. Als u hoofdluis bij uw kinderen bemerkt, geef dat
dan a.u.b. altijd door aan de leerkracht of de directie! We vinden het fijn om te merken dat steeds meer mensen dit
doen, want u helpt uzelf en anderen hiermee.
Verslag van de beklimming van de Col du Galibier door ds. Holtslag
Het was een zware klim: helemaal de Col du Galibier beklimmen. Want deze berg in de Franse Alpen is maar liefst
2642 meter hoog. Maar dit was nog niet het zwaarste, vooral omdat ik het op een racefiets mocht doen. Het
zwaarste was het meenemen van het door jullie ingezamelde
geld. Dat was pas een berg. Wat hadden jullie veel
ingezameld. Maar moest ik dan met een berg geld een berg
beklimmen? Nee hoor, gelukkig niet. Daarboven op de berg is
toch geen bank om het naar toe te brengen. Wat ik wel
meegenomen heb is een Duplo blokje. Boven op de Col du
Galibier heb ik dat op een huis van andere Duplo blokjes
gedrukt. Het staat symbool voor de huizen die in Bangladesh
gebouwd zijn en door jullie geld ook gebouwd
zullen worden. In totaal hebben 208 mensen, waaronder
Ireen Wüst (de bekende schaatster), zoveel geld opgehaald dat er 304 huizen gebouwd kunnen worden! Daar zullen
heel veel kinderen in Bangladesh heel blij van worden. Namens hen en hun ouders wil ik jullie hartelijk bedanken voor
jullie bijdrage!
Ds. Jan Holtslag
Informatiemiddag/avond
Op dinsdag 6 september is de informatiemiddag en –avond. U bent van harte welkom tussen 16.00 uur tot 17.00 uur
en 18.00 uur tot 19.30 uur. Binnen die tijd kunt u als ouder met uw kind(eren) op een zelf gekozen moment de klas
in- en uitlopen. U krijgt een blad met informatie mee naar huis om het één en ander nog eens rustig na te lezen. De
kinderen mogen in hun eigen klas hun eigen plek laten zien, de verschillende hoeken (bij de lagere groepen), de
boeken en schriften die ze gebruiken, de werkjes/werkstukken die ze gemaakt hebben etc. Zo krijgt u een
rondleiding van uw eigen kind. Daarnaast is de leerkracht in de klas om kennis met u te maken en vragen te
beantwoorden.

Welkom familie de Ruiter!
Kort voor de zomervakantie zijn Jan en Tim de Ruiter nog op onze school ingeschreven. Zij zullen vandaag in groep
1a (Tim) en 1b/2b (Jan) starten. Jan en Tim: van harte welkom bij ons op school! We hopen dat jullie het goed naar
jullie zin zullen krijgen en snel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes zullen maken!
Leefstijlthema groep 1-8
De groep? Dat zijn wij!
Thema kleuters:
Thema: groep 1: Dit ben ik in de vakantie.
groep 2: Dit ben ik in de vakantie.
Afwezig
Vrijdag: Juf Lisette Boon.

Psalm van de week
Psalm voor groep 4-8: Psalm 78: 2a
Nieuw op de website www.cbs-dehoeksteen.nl
- High tea en talentenshow groep 3b/4b

