Cbs De Hoeksteen

Beste ouders / verzorgers

Johan de Kreijstraat 2

Cito
Deze weken zijn voor onze kinderen aandachtvolle weken. Ze zijn bezig met
het maken van de middentoetsen van CITO. Best belangrijk, want ze helpen
ons om te bepalen wat het niveau van individuele kinderen is, maar ook van de
groep. Deze gegevens worden verwerkt en zijn mede de basis voor een nieuw
plan van aanpak voor de rest van het jaar. Als u komt voor de
rapportbespreking in februari zijn deze gegevens ook al bekend en kunt u er
over spreken met de leerkrachten.
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Vervanging zieke leerkrachten
We merken de laatste weken dat we ternauwernood de vervanging van de
groepen rond kunnen krijgen bij ziekte van een collega. Ik merk dat dit een
landelijke tred is. Deze week praten we intern met o.a. het bestuur over
deze problematiek. U kunt ons helpen door in uw omgeving / familie of
vriendenkring na te gaan wie er een onderwijsbevoegdheid heeft en getipt
zou kunnen worden om eventueel in te vallen. Geeft u ons door als u iemand
weet? Bedankt!
Tenslotte: een fijne week gewenst, mede namens ons team Bert Fredrikze

Kerk School Gezin
We hechten erg aan de gezamenlijke christelijke opvoeding van onze kinderen. Daarom is het ook zo mooi om
een week samen op te trekken in de kerk-school-gezin week en die af te sluiten in één van de drie kerken. Het
thema voor deze week is ‘Esther, een koningin met lef’. Wij hopen dat u met veel belangstelling naar uw kind toe
terug vraagt wat ze deze week hebben gehoord aan Bijbelverhalen. Uiteraard zou het ook mooi zijn als u met
uw kind(eren) een van de diensten aanstaande zondagmorgen mee kunt maken. Vandaag krijgen de kinderen een
aparte papieren uitnodiging mee voor de Kerk School en Gezinsdienst op 29 januari. Daar zit ook het
leesrooster bij.
Schoolbieb
De bibliotheek op school wordt goed bezocht! Daar zijn we blij mee. De uitleentermijn van de boeken wordt
vanaf deze week 4 weken, i.p.v. 2 weken.
De ouders die de bieb draaiend houden, kunnen nog hulp gebruiken. Vindt u (of kent u iemand) het leuk om mee
te werken met deze enthousiaste ouders laat het dan weten! Het gaat om maandag- en donderdagmiddag van
15.15 tot 15.45 uur. Aanmelden kan via het mailadres van school of bij juf Janneke:
j.vandermolen@cbs-dehoeksteen.nl

Voorleesontbijt
De kinderen van groep 1-4 hebben woensdagmorgen voorleesontbijt. Ze nemen hun eigen ontbijt mee naar
school en waren tijdens het ontbijt voorgelezen door hun eigen juf of meester.
Basketbalclinic
Afgelopen vrijdag is de basketbalclinic gegeven. Wij werden blij verrast door de heerlijke appels van Albert
Heijn. De clinic werd aangeboden door basketbalvereniging River Trotters uit Hardinxveld-Giessendam.
Dirkloop
Zie bijlage
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag een mandarijn, donderdag een peer en vrijdag een mango.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 75,85.
Thema kleuters:
Thema groep 1: ‘Wat een weer is het weer’
groep 2: ‘Wat een weer is het weer’
Repetitie
Groep 6: Geschiedenis
Afwezig
Maandag: Meester Milan Maurer.
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf
Jolanda de Haan

Deze week leren we:
Liederen Kerk-School-Gezin
Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon

