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Geachte ouders/verzorgers,
Vanmorgen hebben we Sinterklaas en zijn Pieten op het plein ontvangen. Wat
een feest dat hij ook dit jaar weer bij ons langs kon komen! En dit jaar was
het extra feest: de kinderen van groep 1-4 laten nl. vandaag de wens van
Sinterklaas uitkomen: zijn verjaardag bij ons op school op de Nederlandse
manier vieren. En daarnaast bracht Sinterklaas ook nog een cadeautje voor
ons mee, omdat de school 120 jaar bestaat: een vlag met daarop het nieuwe
logo! Nadat de kinderen hun tekening voor de logo-ontwerpwedstrijd hebben
ingeleverd is een publiciteitsbureau aan de slag gegaan met al deze
kunstwerken. Uiteindelijk hebben zij uit 7 tekeningen verschillende
elementen gehaald die met elkaar het nieuwe, frisse logo vormen van CBS De
Hoeksteen. Verderop leest u nog iets meer over de totstandkoming van dit
logo en wat het betekent.
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Schoolbibliotheek
Eindelijk was het dan zo ver: vorige week maandag was de schoolbieb
voor het eerst open. En het was meteen een drukte van belang!
Sommige kinderen hadden tijdens de rondleiding op donderdag 24
november hun oog al laten vallen op een mooi, leuk, interessant en/of
spannend boek, dus zij hadden hun keuze zo gemaakt. Anderen waren
wat langer aan het snuffelen. Mooi om te zien dat er zo veel kinderen
enthousiast zijn voor lezen want boeken kunnen zo veel voor kinderen
(en volwassenen) betekenen: het lezen van boeken/verhalen kan
ontspannen, je aan het lachen maken; boeken kunnen je fantasie en je
verbeelding stimuleren; boeken kunnen je inzicht bieden in je gevoelens en ervaringen en kunnen daarbij ook
helpen om je emoties te verwerken; van boeken kun je iets leren en boeken geven de mogelijkheid om een
standpunt in te nemen over bepaalde normen en waarden van onze samenleving en die van anderen. Genoeg
redenen dus om –als je nog geen fan was- toch eens een boekje te lenen en lekker te gaan lezen!
Op maandag 5 december en donderdag 22 december is de bibliotheek dicht i.v.m. Sint en Kerst.
Inloop groep 5-8
Donderdag 8 december is voor de groepen 5-8 inloop van 15.15-15.45 uur.
Kleuters
De kleuters mogen een leeg babyvoeding potje meenemen.

Techniekmiddag 5 december in groep 3-8
Maandagmiddag 5 december wordt er weer een techniekmiddag georganiseerd.
Deze keer doet groep 3-8 daaraan mee. In groep 5-8 zal er vooral gewerkt worden met vouw- en
kniptechnieken. In groep 3&4 wordt er gewerkt over het onderwerp drijven en zinken.
Pauzesport
Donderdag jl. is één van onze sportconsulenten, juf Ike
Slob, voor het eerst geweest om met de kinderen tussen
10.00 en 10.15 uur te spelen/sporten. Tot de
voorjaarsvakantie zal zij elke donderdag in de pauze
aanwezig zijn om de kinderen nieuwe, frisse activiteiten
aan te bieden. De kinderen die donderdag hebben
meegedaan, vonden het in ieder geval erg leuk. Kijk maar
naar deze foto:

Nieuwe logo van CBS De Hoeksteen
Vanmorgen is dus ons nieuwe logo onthuld. Het logo is tot stand gekomen door de logo-ontwerpwedstrijd onder
de kinderen en dat is te zien: het is een vrolijk, kleurig logo geworden wat zegt: op deze plek draait het om de
kinderen. Hieronder ziet u welke elementen er uit de tekeningen van de kinderen zijn gehaald:

Al deze elementen zeggen iets over onze school en zijn door onze eigen leerlingen bedacht. Hoe mooi is dat! De
7 kinderen die hieraan hebben bijgedragen zijn: Yasmin van Pelt (7a), Amber den Toom (7a). Noa Terlouw (7a),
Jelger van Es (7a), Femke Hoogland (5b), Sophie Krijgsman (2a) en Aron Donk (8b).
Zij zijn allemaal winnaars van de wedstrijd en hebben vanmorgen hun prijs overhandigd gekregen.
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit: woensdag een mandarijn, donderdag een appel en vrijdag een stuk ananas.
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 donderochtend en vrijdagmiddag afwezig.
Vrijwilligers gezocht voor het computerprogramma ‘Bouw!’ HERHAALDE OPROEP
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.
Extra schoonmaakavond - vooraankondiging
Aan het einde van het schooljaar vragen wij altijd aan u om de schoonmakers 1 of 2 avonden te komen helpen
met de grote schoonmaak. Eigenlijk is 1 keer per jaar een grote schoonmaak niet veel. Daarom willen we in het
nieuwe jaar een ‘kleine, grote schoonmaak’ houden. Op dinsdagavond 7 februari bent u van harte welkom (lees:
“zeer gewenst”) om van 19.00-20.30 uur samen met andere ouders de tafels en stoelen van de kinderen een
keer extra schoon te maken. Als we genoeg tijd hebben, willen we ook de ramen een keer extra zemen. Aan het
begin van de avond kijken we hoeveel mensen er zijn en die worden door de schoonmakers dan eerlijk verdeeld
over de verschillende lokalen. Het zou fijn zijn als u zelf een emmer en een zeem meeneemt. Zet u de datum
alvast in uw agenda?
Schoolschaaktoernooi
Op 15 februari 2017 vindt het Gorinchem – Giessenlanden schoolschaaktoernooi plaats. De kinderen van onze
school kunnen strijden voor de titel “Het beste schoolschaakteam van de omgeving”. U kunt uw kinderen tot 22
december a.s. hiervoor opgeven. Onderstaand de belangrijkste informatie:
Wie
Leerlingen van groepen 5 t/m 8
Wanneer
Woensdagmiddag 15 februari 2017
Tijd
Nog niet bekend
Waar
De Til Giessenburg
Er wordt gestreden in teams van 4 leerlingen.

U kunt uw kind online opgeven via de volgende link: http://www.gigagiessenlanden.nl/onderwijs/cbs-dehoeksteen/
Dorpskamer
Op donderdag 8 december is er weer schaakles in de Dorpskamer voor leerlingen van groep 5 t/m 8. De
schaakles is van 18.45 tot 19.45 uur.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 63,01.
Leefstijlthema groep 1-8
Ken je dat gevoel?
Thema kleuters:
Thema groep 1: Wonen in combinatie met Sint en Kerst
groep 2: Wonen in combinatie met Sint en Kerst
Nieuw op de website
Bezoek Sinterklaashuis

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

