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Geachte ouders/verzorgers,
Deze week is het dankdag en dat gaan we met de hele school, onder
schooltijd, in de kerk vieren. Heeft u, net als ik, zaken waar u dankbaar voor
bent? Dankt u daar ook voor? Gebeurt het u ook wel eens dat u vaker voor
iets bidt, dan dat u voor iets dankt? Mij wel in ieder geval. Dan is dankdag
een mooie dag om eens even stil te staan en te zien waar je –ondanks
verdriet en teleurstellingen- dankbaar voor bent. En spreek dat dan uit. Hij –
en wij- worden daar nooit moe van.
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Dankdag 2 november 2016 “Dankend bij Één!”
Dit is het thema van de kerkdienst voor kinderen op dankdag D.V. woensdag 2 november 2016. Ds. Dubbelman uit
Giessenburg zal dit thema toelichten aan de hand van Psalm 8: “Heer, onze Heer hoe heerlijk en verheven hebt
Gij uw naam op aarde uitgeschreven!” Een psalm van David over de heerlijkheid en de heerschappij van God en de
heerschappij van de mensen.
De collecte is bestemd voor het project ‘World-Teacher’ van Edukans. ‘World-Teacher’ is een programma waarbij
onderwijsprofessionals uit Nederland hun collega’s in ontwikkelingslanden helpen het onderwijs te verbeteren.
Goed onderwijs is de sleutel tot een beter leven, een grotere kans op een baan en minder armoede. Giessenburger
Wim van Oosterom neemt deel aan dit project en reisde in oktober af naar in Oeganda. Financiële hulp is dus van
harte welkom! Hoewel we natuurlijk ontzettend blij zijn met uw gaven, hierbij het verzoek om uw kind(eren) geen
collectebonnen mee te geven. De collecte wordt gehouden bij de ingang, aan het begin van de dienst.
De dienst begint om 8.45 uur in de Maranathakerk aan de Peursumseweg te Giessenburg. Het is een gezamenlijke
dienst van de drie Giessenburgse kerken in samenwerking met De Hoeksteen.
De kinderen komen op de gebruikelijke tijd naar school, waarna alle kinderen gezamenlijk naar de kerk lopen.
Uiteraard zijn ook ouders, verzorgers en andere belangstellenden van harte welkom om de dienst bij te wonen.
Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig (wij verzoeken u kinderen jonger dan 3 jaar bij de oppas te brengen).
Wel zijn we nog op zoek naar oppasouders, graag mailen naar activiteitencommissie@cbs-dehoeksteen.nl
Inloop 3-4
Op dinsdag 1 november is er een inloopmoment voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 3-4. Als u
in de gelegenheid bent, maak er dan gebruik van: dat vindt uw kind heel erg leuk. Tijd: van 8.20 tot 8.30 uur.

Groep 8 bezoekt bouwbedrijf Van Houwelingen.
Vorig schooljaar zijn de leerlingen van groep 8 voor het eerst naar bouwbedrijf Van Houwelingen geweest om
een bredere kijk op techniek te krijgen. De kinderen hebben daar toen in groepjes allerlei technische
opdrachten uitgevoerd. Na het succes van vorig jaar zijn de kinderen ook dit jaar weer uitgenodigd.
Groep 8a en 8b zullen op dinsdagmiddag 1 november op de fiets daar naar toe gaan o.l.v. 2 ouders, meester Bart
en meester Milan. Ze vertrekken om 13.00 uur bij school en zullen voor 15.15 uur terug zijn. Neem dus allemaal
je fiets mee deze dag! Groep 7b gaat deze middag samen met groep 7a naar het Rijksmuseum.
Groep 7 bezoekt het Rijksmuseum
Dinsdag 1 november a.s. gaan de groepen 7a en 7b voor een excursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Het
Rijksmuseum stelt gratis vervoer beschikbaar naar het museum. Hier maken we graag gebruik van.
In het Rijksmuseum krijgen we in 4 kleinere groepen een rondleiding door het museum. De rondleiding heet
‘proef de gouden eeuw’. Tijdens deze kennismaking met het dagelijks leven uit de Gouden Eeuw gebruiken
leerlingen al hun zintuigen. Ze proeven de specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van een meesterschilder, voelen de jurken van rijke dames en maken muziek voor de schutters van de Nachtwacht.
Wij worden om 10.30 uur bij de Til opgehaald door de Museum-bus en zijn rond 15.00 uur weer op school.
Studiemiddag 10 november
Op donderdag 10 november hebben de leerkrachten van groep 1-8 weer een studiemiddag. Wij zullen ons dan
verder gaan verdiepen in het sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem ‘Zien’. Tijdens de vorige studiemiddag
hebben we geleerd hoe je de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen goed kunt observeren. Deze keer
leren we wat we kunnen doen met deze observaties: op welke thema’s ga je je als leerkracht richten en welke
acties kun je dan nemen om bepaald gedrag –zowel van een individuele leerling als van een groep leerlingen- te
veranderen. Dat gedrag kunt u heel breed zien: het gaat bijvoorbeeld om hoe een kind contact zoekt met een
ander, hoe een kind in staat is zijn gedrag aan te passen aan veranderende omstandigheden (hoe flexibel is het
kind dan), in welke mate een kind in staat is zijn eigen mening te verwoorden en hieraan trouw te blijven, of een
kind het eigen gedrag kan sturen en of een kind zich kan inleven in een ander en andermans gevoelens.
Een breed spectrum dus, maar heel interessant. Alle leerlingen zijn deze middag vrij.
Herhaalde oproep “fruitmoeders”.
Vorige week heeft u zich kunnen aanmelden voor het schoonmaken/schillen van het fruit. Helaas hebben er nog
maar 2 ouders gereageerd. Wat wordt er van u verwacht? Vanaf 9 november wordt er op woensdag, donderdag
en vrijdag schoolfruit gegeten. Dit fruit moet gewassen/gesneden en verdeeld worden over de 3
kleutergroepen. U kunt uw kind op school brengen, het fruit bereiden en dan kunt u weer naar huis. We zoeken
per ochtend 2 ouders die dit samen willen doen (ongeveer een half uur). Er kan een schema gemaakt worden
zodat u niet elke week aan de beurt hoeft te zijn (hangt van het aantal aanmeldingen af!). Hoe meer ouders zich
opgeven, hoe sneller de klus is geklaard! U kunt zich opgeven bij de leerkrachten van de kleuterbouw.
Gezocht:(groot)ouders die kleding kunnen naaien.
Voor onze kerstviering moeten er verschillende kledingstukken worden genaaid, o.a. mantels van de wijzen. Wie
zou ons daarbij kunnen helpen (stof uitzoeken en de kledingstukken naaien)? U kunt het aangeven bij juf Ellie,
juf Jolanda en juf Marianne.
Verslag bezoek Gilde op 24 oktober, groep 7b en 8b
We gingen eerst eten op school en toen groepjes maken voor in de auto. En toen gingen we naar het Gilde. Als
je de school binnen komt zie je gelijk een grote kantine en super veel jongens en 21 meisjes.
We gingen met een meneer mee naar een lokaal. Daar werd eerst uitleg gegeven over de school. Dat er zo’n 750
jongens waren en 21 meisjes. En toen moesten de meisjes aan een aparte tafel gaan staan. En toen vertelde hij
dat ze eens een keer een opdracht moesten maken: de meisjes tegen de jongens. Hij vertelde dat de jongens

meteen mee wilden doen en aan de slag gingen. In tegenstelling tot de meiden: die gingen eerst een plan
verzinnen. Wie had er gewonnen? De meisjes natuurlijk.
En toen moesten we iets maken, het was een bootje met een tandwiel er in. We moesten eerst tekeningen
maken op het latje dat we moesten pakken. En toen moesten we gaan zagen op de plekken waar een streep
stond. Daarna moesten we het bootje in elkaar timmeren. De moeders moesten helpen met het tandwiel te
maken. Dat was namelijk best wel moeilijk. Toen moesten we de elastiekjes op de schroefjes plaatsen.
En toen iedereen klaar was, gingen we naar een ander lokaal om het bootje uit te proberen en kijken welke boot
het verst ging. En toen iedereen geweest was, gingen we weer terug naar school. Het was echt super leuk en we
hebben het erg naar ons zin gehad. Foto’s zijn te vinden op de schoolsite.
Ilse en Tess
Schoolfruit
Schooljaar 2015-2016 hebben we gedurende een half jaar 3 stuks groente/fruit per week gratis ontvangen. Dit
schoolfruit kregen we door een subsidie van de EU. Wij vinden het schoolfruit een goed initiatief en wilden hier
graag opnieuw aan deelnemen. Gelukkig zijn we dit jaar weer ingeloot, wat betekent dat de kinderen vanaf
volgende week maandag t/m 10 april schoolfruit krijgen aangeboden.
Dorpskamer
Donderdagmiddag 3 november is er ‘Speelkamer’ voor kinderen waarvoor het samen spelen lastig gaat of niet
van zelf gaat van 15.15 tot 17.00 uur. Voor meer informatie zie www.dorspkamergiessenburg.nl
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 78,77
Leefstijlthema groep 1-8
Praten en luisteren
Thema kleuters:
Thema groep 1: Waar woon ik
groep 2: Waar woon ik
Repetitie
Groep 6: Topo

Deze week leren we:
Psalm 25:2
Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Nieuw
-

op de website
De tandarts op bezoek bij groep 1 en 2
Techniek op het Gilde groep 7b/8b
Foto’s techniek groep 6a

