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Beste ouders / verzorgers,
De eerste week Hoeksteen zit erop en ik moet zeggen dat dit een uiterst
aangename week was in Giessenburg. Veel nieuwe mensen ontmoet en een
warm welkom gehad. Fijn om zo te beginnen.
Afgelopen week hadden we zorgen over het invullen van de plusgroep. Samen
met hoogbegaafdheidsspecialist juf Hanneke heb ik gekeken naar wat
mogelijk was. Ik ben erg blij dat we vanaf deze week weer kunnen opstarten
en dat de geplande schaaklessen gegeven zullen worden door uw ouddirecteur meester (Jan) Verspuij.
U heeft ook gemerkt dat we de startweek erg veel zieken hebben gehad en
het was kantje boord dat we alle vervangingen rond hebben kunnen krijgen.
Gelukkig zijn juf Ellie en juf Lineke weer op de been. Juf Annemarie heeft
een operatie ondergaan en zal tot de voorjaarsvakantie in ieder geval
afwezig zijn. Ook juf Burgina en juf Marieke zullen nog geruime tijd uit de
roulatie blijven.
Deze week ben ik maandagmorgen, dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag op de
Hoeksteen.
Met vriendelijke groet, mede namens Jaco en Elwiena: Bert Fredrikze

Basketbalclinic
Ike Slob geeft op vrijdag 20 januari een basketbalclinic aan alle groepen 3-8. Ze krijgen dit van
basketbalvereniging River Trotters uit Hardinxveld-Giessendam. Om te zorgen dat alle groepen die dag ook
werkelijk een clinic krijgen, hebben de groepen 3a en 3b/4b hun gymles deze week voor één keer op vrijdag
i.p.v. donderdag.
Kleuterbouw: Spullen gevraagd:
Wij gaan werken over ‘Wat een weer is het weer!”. Voor bij ons thema zoeken wij attributen die wij kunnen
gebruiken in de klas, in de hoeken. We zoeken bijv.:
Winterkleding (mutsen/sjaals/wanten/snowboots etc.)
Zomerkleding (zwemkleding)
Regenkleding (regenpak, paraplu etc.)
Andere voorwerpen die te maken hebben met het weer zoals een regenmeter, een windmolentje, een
sneeuwbol
Wilt u de spullen voorzien van een naam.
Voor de komende week wordt er vorst en sneeuw voorspeld. Veel kinderen dragen dan laarzen of snowboots. U
wordt verzocht om deze onder de kapstok te zetten en uw kind extra schoeisel mee te geven voor in de klas.

Zo wordt het zeil niet aangetast door het strooizout.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Luizencontrole
Wij zoeken ter versterking van de luizencommissie ouders/grootouders die mee willen helpen met de
luizencontrole. U kunt dit door geven aan Margriet Leendertse.
Dorpskamer
Donderdag is er weer schaakles voor groep 5 t/m 8 in de Dorpskamer van 18.45 tot 19.45
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag waspeen, donderdag een appel en vrijdag een kiwi.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 78,-.
Leefstijlthema groep 1-8
Ken je dat gevoel?
Thema kleuters:
Thema groep 1: ‘Wat een weer is het weer’
groep 2: ‘Wat een weer is het weer’
Repetitie
Groep 6: Topo les 2

Deze week leren we:
Psalm 98: 1b
Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Nieuw op de website
Kerstvieringen
Techniekmiddag

