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Geachte ouders/verzorgers,
Het is op dit moment een rare tijd voor mij persoonlijk: ik ben al een beetje
aan het inwerken in Hardinxveld-Giessendam en ik ben aan het afronden op
De Hoeksteen. Op De Rehoboth zijn de kinderen heel nieuwsgierig naar ‘die
vreemde mevrouw’, die steevast als ‘de nieuwe juf Coby’ wordt bestempeld
. Op De Hoeksteen wordt steeds geheimzinniger gedaan: deuren gaan dicht
als ik er aan kom lopen, mensen zijn stiekem in mijn kamertje en kinderen
zeggen tegen me: “Wij hebben een geheim voor u hè?”. Of van een kleuter:
Juffrouw Lisette, u gaat weg hè?” Maar goed, het hoort er allemaal bij en ik
kijk uit naar de verrassingen die me staan te wachten. En ondertussen
werken we gewoon door, want de school, de kinderen en het onderwijs
blijven nooit stil staan.
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Jubileum en afscheid
Woensdag 14 december is een bijzondere dag op De Hoeksteen. We staan deze dag stil bij het afscheid van
onze directeur Lisette Boon. Tevens zijn juf Dirja Schakel, juf Burgina Smit, juf Hanneke van der Mey en juf
Annemarie Verspuij 25 jaar of langer verbonden als leerkracht aan De Hoeksteen. Al deze collega’s hebben als
wens uitgesproken om er een mooie dag voor alle kinderen van te willen maken. We hopen deze collega’s om 8.30
uur feestelijk te ontvangen op het plein waarbij u ook van harte welkom bent. Alle kinderen, dus ook de
kleuters, blijven om 8.30 uur buiten in de aangegeven vakken op het schoolplein.
Groep 1-4 vertrekt om 9.00 uur naar de Gereformeerde Kerk om een voorstelling van Matthijs
Vlaardingerbroek bij te wonen. Deze voorstelling zal ongeveer een uur duren. Om 10.00 uur vertrekt groep 5-8
naar de Gereformeerde Kerk voor de voorstelling. Groep 4a, 5b/6b en 6a vieren de rest van deze dag hun eigen
feest in hun eigen groep en mogen hun eigen spelletjes meenemen. We hopen op een mooie en feestelijke dag!
Afscheid juf Lisette
In verband met haar benoeming op de Rehobothschool in Hardinxveld-Giessendam neemt op vrijdag 23
december a.s. onze directeur Lisette Boon afscheid van CBS De Hoeksteen.
Wij stellen u/jou graag in de gelegenheid haar het beste te wensen tijdens een receptie. U/je bent van harte
welkom van 10.15 tot 11.15 uur in de gemeenschapsruimte van de school.
Bestuur en team CBS De Hoeksteen

Kerstvieringen
Groep 1a en 2a vieren dinsdagavond 20 december het Kerstfeest, groep 1b/2b viert het woensdagavond 21
december. Deze vieringen beginnen om 19.00 uur. De kleuters zijn op dinsdagmiddag 20 december vrij.
Het Kerstfeest zal voor groep 3-8 op donderdagavond 22 december van 18.30-20.00 uur gevierd worden in de
eigen groep. De groepen 3 en 4 maken bij binnenkomst en vertrek gebruik van de hoofdingang. De groepen
5-8 maken gebruik van de achteringang bij het fietsenhok. De deuren gaan om 18.25 uur open.
Op donderdagmiddag 22 december zijn de groepen 3-8 vrij. Op vrijdag 23 december worden alle kinderen van
9.00-10.30 uur op school verwacht. Daarna hebben we 2 weken vakantie en worden de kinderen op maandag 9
januari gezond en wel weer op school verwacht.
Kerstkaarten
Ieder jaar zijn er steeds meer kinderen die anderen een kerstkaart willen geven. Dit gebeurt dan vaak op
school in de groep. Omdat dit veel tijd kost en er ook kinderen zijn die minder kaarten krijgen (teleurstelling is
dan groot) willen wij u vriendelijk verzoeken dit niet op school te doen.
Vacature directeur
Zoals eerder gemeld is, hebben wij de vacature van directeur eerst intern uitgezet. Deze periode is inmiddels
verlopen en wij hebben geen sollicitaties ontvangen. We gaan nu verder met de procedure en zullen de vacature
extern gaan plaatsen. Nu wij per 1 januari geen vervanging hebben voor onze directeur, hebben wij besloten een
interim directeur aan te stellen. Wij vertrouwen erop dat deze interim directeur, samen met de
bouwcoördinatoren en het team, de komende periode ervoor zal zorgen dat "het reilen en zeilen" op school goed
zal blijven lopen. Namens het bestuur, Mireille Hengeveld
Muziekuitvoering door de leerlingen van groep 6
Vandaag hebben de leerlingen van groep 6 (6a en 6b) een klein kerstconcertje geven. De laatste 6 weken
hebben ze met onze eigen juf Ine en meester Lex van Muziekpunt Gorinchem gewerkt aan een muziekproject.
De kinderen hebben kennis gemaakt met verschillende instrumenten, zoals viool, cello, harp, gitaar, keyboard en
slagwerk. Vanmorgen hebben ze twee liedjes gespeeld op deze instrumenten voor hun ouders en voor de
groepen 3 en 4. Echt knap wat ze met elkaar in die 6 weken hebben geleerd!

Activiteitenkalender GiGa
Bij deze nieuwsbrief vindt u een activiteitenkalender van GiGa (Giessenlanden inspireert, Giessenlanden
activeert). Hierop kunt u precies zien welke sportieve en gezellige activiteiten de komende tijd na schooltijd
zullen worden aangeboden. Goed bewaren dus!
Voor ieder kind in groep 3-8 een setje oortjes.
Al vele jaren worden computerprogramma’s gebruikt bij o.a. spelling en rekenen. Om deze programma’s te
gebruiken is het nodig om een koptelefoon op te zetten. Alle kinderen maken gebruik van deze koptelefoons. De
laatste jaren zien we dat deze steeds sneller stuk gaan, ook na aanschaf van stevigere modellen. Snoertjes
worden bijv. kapotgetrokken of doorgebeten. Vanaf deze week krijgen de kinderen in groep 3-8 de beschikking
over een eigen setje oortjes. Hier zijn ze zelf verantwoordelijk voor. Ze bewaren deze in een plastic bakje met
hun naam op het deksel in hun laatje. Aan het einde van het schooljaar wordt deze meegenomen naar de
volgende groep. Het is de bedoeling dat ze de hele basisschoolloopbaan hiermee doen. Wordt het setje bewust
kapot getrokken of gebeten, dan moeten ze zelf voor een nieuw setje zorgen. Via school is er een setje te
verkrijgen voor € 8,- .
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag een waspeen, donderdag kakifruit en vrijdag een peer.
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 zal zij op donderdag daar aanwezig zijn.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 22,90.
Leefstijlthema groep 1-8
Ken je dat gevoel?
Thema kleuters:
Thema groep 1: Wonen in combinatie met Kerst
groep 2: Wonen in combinatie met Kerst
Afwezig:
Maandag: Meester Milan Maurer
Donderdag: Juf Lisette Boon

Deze week leren we:
Kerstliederen
Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Nieuw op de website
- Opening bibliotheek
- Sinterklaasvieringen

