Cbs De Hoeksteen

Geachte ouders/verzorgers,

Johan de Kreijstraat 2

Een week vakantiepret voor de kinderen zit er op.
Iedereen is weer terug op school en ook de skiërs onder u zijn weer
heelhuids terug gekeerd.

3381 DG Giessenburg
Tel. (0184) 652731
e-mail:
info@cbs-dehoeksteen.nl

Jaargang 15
Nieuwsbrief 25
Maandag 6 maart 2017

De bemensing van de groepen
De instroomgroep (1c) is deze maandag van start gegaan. Juf Dorothea en
Marja bemensen deze groep.
Juf Marja en juf Marijke vervangen samen de maandagen en dinsdagen in
groep 1B/2B, zolang juf Marieke nog niet kan werken. Helaas zien we in haar
herstel nog weinig vooruitgang.
Groep 4A zal nog voorlopig vervangen moeten worden. Juf Burgina kan
gelukkig de morgens op therapeutische basis extra ondersteuning geven aan
haar groep, maar haar rugklachten zijn nog van dien aard dat ze blij is dat ze
dan ’s middags rust kan nemen. We zorgen in ieder geval tot de meivakantie
voor vervanging.
Juf Annemarie Verspuij is weer terug voor groep 5B/6B. We vinden dat fijn
voor haar persoonlijk en voor haar groep is dit uiteraard ook weer prettig.
CITO-M toetsen
De resultaten van de CITO middentoetsen zijn bekend en verwerkt. Het is
voor onze school wel heel goed uitgevallen. We scoren op vrijwel alle
onderdelen en met alle groepen boven gemiddeld. Daarvoor past een dik
compliment voor de kinderen en hun leerkrachten.
Op individueel niveau wordt nu gekeken naar welk kind in welke niveaugroep
zit i.v.m. instructie en hulp. Ook de zorgbehoefte van kinderen is weer
bekeken, zodat we gericht tot de zomervakantie aan de slag kunnen om nog
beter te presteren.
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze

Paasproject
De komende weken leven we met elkaar toe naar Pasen. We doen dat op school aan de hand van het project ‘Een
brief voor jou en mij’.
Een brief krijgen is (meestal) leuk. Je leest de brief misschien wel een paar keer door en onthoudt wat erin
staat. Zo kunnen we ook naar de Bijbel kijken. De Bijbel vertelt ons over Hem en over de goede dingen die Hij
voor ons heeft gedaan en gaat doen. Het is eigenlijk een brief van God aan ons.
De komende weken hebben we het hierover met de kinderen en gaan we iedere week een stukje van die mooie
brief van God aan ons ontdekken
Schoonmaak
Het is alweer even geleden, maar via deze weg willen we iedereen die heeft geholpen tijdens de
schoonmaakavond hartelijk bedanken!

Inloopmoment
Donderdagmorgen 9 maart 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 dan a.u.b. maatregelen
nemen en dit direct aan school doorgeven? Voor uw eigen kind en voor de ander! Alvast bedankt!
Nieuws uit de kleuterbouw.
In de komende weken gaan wij werken over het thema: 'ik ga op de foto'.
Wij willen de huishoek, de winkel en de andere hoeken omtoveren tot bijv. fotowinkel/fotostudio.
Daar hebben wij spullen voor nodig! Mag uw kind iets meenemen voor in de klas m.b.t. het thema?
Wij denken dan aan:
- een babyfoto, portretfoto van uw kind of een trouwfoto van uzelf
- (kleine) doosjes, closetrolletjes
- (speelgoed) fototoestellen
- statief
- fotorolletjes, negatieven?
- (foto)boeken, foto tijdschriften
- fotolijstjes enz.
- andere spullen die te maken hebben met het onderwerp Wilt u de spullen voorzien van een naam?
Alvast bedankt, de kleuterjuffen
Wol
Heeft u nog wol in huis en doet u er niets mee? We zijn daar op school heel blij mee. U kunt dit inleveren bij de
leerkracht van uw kind.
Websites Bloon en De bibliotheek op school
De laatste weken voor de voorjaarsvakantie konden de kinderen tijdelijk met een groepsaccount inloggen in
Bloon. De persoonlijke inlogcodes waren niet meer te gebruiken. Dit had te maken met gewijzigd privacy beleid
van Bloon. De namen van de kinderen mogen nl. niet meer verwerkt worden in de inlogcodes. Inmiddels is er voor
elk kind in groep 5-8 een nieuwe persoonlijke inlogcode voor Bloon aangemaakt en uitgedeeld. Iedereen heeft nu
weer een persoonlijke code, zodat de leerkrachten de resultaten kunnen terugkijken in het
leerkrachtengedeelte van Bloon en de nieuwe woordpakketten kunnen klaarzetten.
Begin februari hebben de kinderen van groep 4-8 uitleg gekregen van Liesbeth van Deurssen over het
computerprogramma bij de nieuwe bibliotheek, “De bibliotheek op school”. Hiermee kunnen de kinderen zoeken
naar nieuwe leesboeken en onderwerpen voor een spreekbeurt.
Snelkoppelingen van beide programma`s zijn te vinden op de schoolsite onder `links`, de bovenste 2
snelkoppelingen onder `kinderen`.
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag een paar radijsjes, donderdag een banaan en vrijdag een appel.

Dorpskamer
Donderdag 9 maart is weer de speelkamer in de Dorpskamer.
De Speelkamer is voor kinderen, in de leeftijdsgroep van 5 – 12 jaar, waarvoor het samenspelen lastig is of niet
vanzelf gaat. In de speelkamer wordt het contact met andere kinderen gestimuleerd en begeleid. Er is
professionele begeleiding aanwezig. Kinderen kunnen tussen 15.15 en 15.30 uur gebracht worden. Om 17.00 uur
kunnen de kinderen weer worden opgehaald. Tijdens het Speelkamer moment is de buitendeur op slot. Klop even
op het raam of bel even het nummer dat op de deur hangt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Melanie Ackermans-Stout (Sociaal Team Giessenlanden) Tel: 06-50501937 of via Melanie.Stout@meeav.nl
Inschrijving Voortgezet Onderwijs van leerlingen groep 8
Op maandag 6 maart en dinsdag 7 maart moeten de ouders met hun kind de inschrijving op de VO-school van
hun keuze doen. Het zou jammer zijn als iemand het vergeet. Dit is als het goed is met u als ouders besproken.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 85,23
Thema kleuters:
Thema groep 1: ’Ik ga op de foto’
groep 2: ‘Ik ga op de foto’
groep 1c: ‘Ik ben ik en wie ben jij?’
(kennismaken met elkaar)
Afwezig
Maandag: Meester Milan Maurer
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf Jolanda
De Haan en juf Margreth v.d. Oever, inval Lineke
Den Boer

Deze week leren we:
Psalm 24:1a
Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Nieuw op de website
- Groep 3b/4b verjaardagsfeest en met de
nieuwe oortjes in computerlokaal
- Basketbal clinic groep 3-8

