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Geachte ouders/verzorgers,
Gisteren was het eerste advent. Dat betekent dat we de komst van de Here
Jezus verwachten. Dit jaar zullen we voor het eerst met de hele school aan
hetzelfde advent- en kerstproject werken met als thema ”Het allermooiste
cadeau”. Het allermooiste cadeau dat God aan ons kon geven, was zijn eigen
Zoon. Cadeaus zeggen vaak meer over de gever, dan over de ontvanger. Ook
het cadeau van Kerst zegt veel over de Gever. Het cadeau dat de wereld
ontvangt door Maria en Jozef, zegt iets over God. Wie ooit dacht dat God
hoog en ver was, krijgt het met eigen ogen te zien: Hij is nabij. En Hij zal
tijdens zijn leven op aarde laten zien hoe wij mensen bedoeld zijn: om liefde
te geven, recht te doen, en te delen – ons brood en ons leven.
Iedere klas krijgt vandaag een mooie cadeaudoos. In deze doos zit een
woord en een afbeelding, die deze week centraal staan. Die passen bij de
Bijbelverhalen die we deze week vertellen en het lied dat we zingen. Het lied
van deze week is: “Als je veel van iemand houdt” van Elly & Rikkert. En dat is
heel toepasselijk, want dit lied gaat als volgt verder: “Als je veel van iemand
houdt, geef je ’t mooiste wat je hebt, da ’s heel gewoon.”
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Bezoek Sinterklaashuis kleutergroepen
Zoals eerder vermeld hopen we dinsdag 29 november met de kleutergroepen naar het Sinterklaashuis in
Gorinchem te gaan. De kinderen hebben deze dag een continurooster en blijven op school eten.
Dus geeft u uw kind a.u.b. een lunchpakket mee. De kleuters kunnen om 14.30 uur opgehaald worden.
Ontvangst van Sinterklaas
Gelukkig heeft de Sint ook dit jaar tijd kunnen vrijmaken om met zijn Pieten onze school te bezoeken. Volgende
week maandag verwachten we hem ’s morgens op school. En dan kunnen we eindelijk zijn verjaardagsfeest gaan
vieren. De Sint is dit jaar van plan om via de ingang bij de gymzaal het plein op te komen. Daarom graag uw
aandacht voor het volgende: er zal vanwege deze aankomst minder parkeergelegenheid zijn op de
parkeerplaats bij de sporthal. Zoekt u daarom voor de zekerheid een ander plekje. De kinderen zullen op het
plein de Sint en Pieten opwachten. U bent van harte welkom om (wellicht met de allerjongsten) ook te komen
kijken, maar neemt u a.u.b. plaats achter de kinderen en niet bij het hek bij de gymzaal. Bij voorbaat dank!
Ook dit jaar worden de kleuters ’s morgens voor schooltijd op het schoolplein opgewacht door hun eigen
leerkracht. Vlakbij de tribune staan vakken getekend waar de namen van de klassen in staan. Wilt u a.u.b. uw
kind daar brengen?
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag een sinaasappel, donderdag een appel en vrijdag een peer.

Ouderavond Sova
Dinsdag 29 november is er van 19.30–21.00 uur een ouderavond voor ouders van leerlingen die de Sova cursus
volgen.
Vrijwilligers gezocht voor het computerprogramma ‘Bouw!’
Al een aantal jaren werken we in de bovenbouw met het programma Kurzweil, een computerprogramma voor
leerlingen met dyslexie. In navolging hierop gaan we met de jongere kinderen met het computerprogramma
‘Bouw!’ werken. Bouw! is een computergestuurd interventieprogramma dat door de Universiteit van Amsterdam
is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief extra hulp te geven.
Dit programma is bedoeld voor kinderen van groep 2 t/m 4. De kinderen worden tijdens hun werk ondersteund
door tutors zoals ouders, grootouders of andere vrijwilligers. In februari willen we gaan starten met een aantal
geselecteerde leerlingen uit groep 2 en 3: kinderen die risico lopen op het gebied van lezen en spellen. Daarom
zijn we nu op zoek naar vrijwilligers die deze kinderen daarbij willen ondersteunen. Bent u of kent u iemand die
voor een langere periode op 2 verschillende dagen per week tijd heeft (2 x 20 minuten of 2 x 40 minuten) en op
school wil helpen, laat het ons dan a.u.b. zo snel mogelijk weten. We denken aan ouders, grootouders of andere
mensen uit uw omgeving die graag iets voor de ontwikkeling van een kind willen betekenen.
Voordat u hiermee start, krijgt u uiteraard uitleg en instructie. De dagen en het tijdstip waarop u komt
begeleiden, zullen in overleg met u vastgesteld worden. U kunt zich opgeven bij onze taal-/leescoördinator
Janneke van der Molen via het e-mailadres: j.vandermolen@cbs-dehoeksteen.nl of u kunt even langslopen als u
meer informatie wenst. Graag voor 2 december uw aanmelding doorgeven.
Kleurplaten Schoolbieb
Beste kinderen, wat zijn de tekeningen van “onze boekenworm” mooi ingekleurd! Het viel niet mee om uit elke
stapel één uit te kiezen voor een prijsje…. Toch is dat gebeurd: die kleurplaten hangen in de schoolbieb.
Dit zijn de winnaars van onze school, zij kunnen maandag- of donderdagmiddag hun prijs in de bibliotheek
ophalen.
Groep 1a - Tim de Ruiter
Groep 1b/2b – Maud Vonk
Groep 2a – Lotte van der Vlist
Groep 3a – Ylja van Bergen
Groep 3b/4b – Jarnik Buchner
Groep 4a – Marit Pierhagen

Groep 5a – Anouk van Lunteren
Groep 5b/6b – Merijn Mekes
Groep 6a – Sven Vink
Groep 7a – Yasmin van Pelt
Groep 7b/8b – Noa Klijn
Groep 8a – Maria Dubbelman

Maar…..als jij deze week, maandag of donderdag een boek leent, krijg je een lekkere boekenworm om op te
eten! Tot ziens en veel leesplezier toegewenst.
Afwezigheid juf Marieke
Helaas heeft juf Marieke zich vorige week ziek moeten melden: zij heeft na een bezoek aan de huisarts het
advies heeft gekregen voorlopig niet te gaan werken. Door omstandigheden is ‘de emmer te vol’ geraakt en het
is tijd voor de juf om geestelijk en lichamelijk rust te nemen en te herstellen. Een moeilijke beslissing voor
deze betrokken juf, maar wel nodig. We wensen de juf heel veel sterkte en rust en Gods zegen toe.
Afwezigheid Lisette Boon
In de maand december zal juf Lisette elke week alvast één dag per week op de Rehobothschool in HardinxveldGiessendam gaan werken. Op deze manier kan zij –naast het afronden van haar werkzaamheden hier op schoolal wat inwerken op de Rehobothschool. Deze week is zij daarom donderdag afwezig.

Dorpskamer
Donderdagmiddag 1 december is de Speelkamer open 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.dorpskamergiessenburg.nl.
Inloopmoment 3-4
Woensdagmorgen 30 november is er van 8.20-8.30 uur een inloopmoment voor de ouders van de leerlingen van
de groepen 3 en 4.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 67,65.
Leefstijlthema groep 1-8
Ken je dat gevoel?
Thema kleuters:
Thema groep 1: Waar woon ik?
groep 2: Waar woon ik?
Afwezig:
Maandag: Meester Milan Maurer
Dinsdag: Meester Jaco Vink
Donderdag: Juf Lisette Boon

Deze week leren we:
Lied 125:1
Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon

