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Geachte ouders/verzorgers,
Op deze officieel eerste dag van mijn interimschap wil ik van de gelegenheid
gebruik maken om u allen met uw kinderen een gezegend, gezond en gelukkig
2017 toe te wensen.
Deze week hoorde ik op de radio een mooie uitspraak: de tijd van Kerst tot
oudejaarsdag is een tijd van terugkijken. Terug kijken naar het wonder in de
stal, maar ook naar de (roerige) gebeurtenissen van 2016.
Nieuwjaarsdag is het moment van de omkeer: we zijn geneigd om vooruit te
kijken. Verwachtingsvol het nieuwe jaar in. Wat zal het ons brengen?
Een nieuwe directeur! Ik zag op de website en bij het betrokken
onderwijsadviesbureau Scolix dat de gewenste ingangsdatum voor de nieuw
te benoemen directeur is gesteld op 1 maart. Spannend!
Vervangers! De komende tijd krijgen we toch weer te maken met vervanging
van collega’s. Dit vraagt aandacht om de juiste man/vrouw voor de klas van
uw kind te krijgen.
Schoolovergang: met name voor de jeugd uit groep 8 is dit een spannende
periode van schoolkeuze en adviezen.
Deze komende maanden ben ik gemiddeld 3 dagen in de week op De
Hoeksteen. Naast deze school heb ik ook het interimschap op een school in
Amersfoort, dus ik moet mijn aandacht verdelen.
In mijn planning ben ik in vrijwel elke week 2 volle dagen op de Hoeksteen:
woensdag of donderdag en de vrijdag. De 2 eerste maanden ook op
maandagmorgen en soms dinsdag een dagdeel.
Ook al ben ik voor u een onbekende: ik hoop van harte dat dit geen drempel
is om mij te benaderen als u ergens mee zit of vragen heeft. Mail of bel even
met Margriet: die kent mijn agenda.
Deze week ben ik aanwezig op maandagmiddag, dinsdagmorgen, woensdag en
vrijdag.
Ik hoop u spoedig te ontmoeten.
Hartelijke groeten
Bert Fredrikze
Directeur a/i basisschool De Hoeksteen

Inloopmoment
Donderdagmorgen 12 januari is er van 8.20-8.30 uur een inloopmoment voor de ouders van de leerlingen van de
groepen 3 en 4.

Controle hoofdluis
A.s. dinsdag is er weer hoofdluiscontrole. Het zou fijn zijn als u thuis alvast eens controleert of er zich
ongewenste gasten in de haren van uw kinderen bevinden. Mocht u iets vinden, wilt u dit dan a.u.b. maatregels
nemen en dit direct aan school doorgeven? Voor uw eigen kind en voor de ander! Alvast bedankt!
Plusgroep
Door ziekte van Bert den Boer, die het schaken zou opstarten voor de Plusgroep hebben we een probleem. Dat
betekent dat we woensdag niet kunnen beginnen. We streven ernaar volgende week een alternatief aanbod te
kunnen bieden voor deze leerlingen.
Groep 5a
Willen de leerlingen van groep 5a een leeg melkpak van 1 liter meebrengen voor handvaardigheid?
Schoolfruit
We krijgen deze week wel schoolfruit alleen is nog niet bekend wat voor soort.
Zending
Eind december kregen we de rondzendbrief van de familie Muis van de Stichting Projecthulp Sri Lanka. Gerrit
was in april bij de kleuterschool in Chelvanayagapuram geweest en kon toen vertellen dat De Hoeksteen in
Giessenburg gespaard had voor een toiletgebouwtje dat vlakbij de kleuterschool zou komen te staan.
En….toen Gerrit afgelopen november het schooltje weer bezocht, stond het toiletgebouwtje er!
Zending
Het zendingsgeld van de week voor de vakantie was € 78,83.
Leefstijlthema groep 1-8
Ken je dat gevoel?
Thema kleuters:
Thema groep 1: ‘Wat is het weer vandaag?’
groep 2: ‘Wat is het weer vandaag?’
Afwezig:
Woensdag: Juf Dirja Schakel. Op dit moment zoeken
we nog naar vervanging. Groep 6a wordt apart
geinformeerd.

Deze week leren we:
Psalm 98: 1a
Huiswerk
Groep 4: Oefenen tafel van 4
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Nieuw op de website
- Jubilarissen juf Annemarie, juf Burgina,
juf Hanneke en juf Dirja en afscheid juf
Lisette
- Kerstviering groep 5a

