Cbs De Hoeksteen

Geachte ouders/verzorgers,

Johan de Kreijstraat 2

De leerlingen hebben al twee keer post gekregen i.v.m. het Paasproject. En
vandaag krijgen ze de derde envelop met daarin een Bijbeltekst. Iedere
week leren we zo iets meer van de ´brief´ van God aan ons.
Deze week is de tekst in de envelop: Psalm 57:11 Hemelhoog is Uw liefde,
tot aan de wolken reikt Uw trouw. Onderstaand Opwekkingslied past hier
ook heel mooi bij en willen we graag aan u meegeven.
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Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze
Studiemiddag
Maandag 27 maart is er studiemiddag voor de leerkrachten van de groep 1-8. Alle leerlingen hebben die middag
vrij.
Verkeersexamen
Op donderdag 6 april wordt het praktisch verkeersexamen afgenomen voor de leerlingen van groep 7 van alle
Giessenlandse basisscholen.
Om er verzekerd van te zijn dat de leerlingen met een veilige fiets deelnemen is dhr. Dekker uit Schelluinen
bereid gevonden om de fietskeuring voor zijn rekening te nemen.
Op maandag 27 maart van 9.15-10.45 uur zal dit plaatsvinden. Dus willen de kinderen van groep 7 allemaal op
maandag 27 maart hun fiets meenemen?

Data- en activiteitenoverzicht
Er is een foutje in het data- en activiteitenoverzicht geslopen. De Hemelvaart staat verkeerd. De juiste data
zijn 25 en 26 mei. Onze excuses. Bijgevoegd de correcte versie.
Wie doet mee met Giessenburg Schoon.
Vind je het belangrijk dat we in een schoon dorp wonen? Doe dan mee met Giessenburg Schoon.
Op zaterdag 25 maart gaan we ons dorp schoonmaken.
De vereniging van Jagers maken het buitengebied schoon, de vissers hebben die week al de Giessen
schoongemaakt en de bewoners van het dorp gaan de kern schoonmaken.
De start is vanaf de Dorpskamer. Om 8.30 tot 9.00 uur is er inloop. Koffie en koek staat klaar. Daarna worden
de wijken ingedeeld en gaan we aan de slag. Om 11.00 uur eindigen we bij de Dorpskamer daar staat dan voor
iedereen een kopje soep klaar. Iedereen die meedoet krijgt zo wie zo een leuke attentie.
Materiaal en andere benodigdheden worden ter beschikking gesteld door Waardlanden. Ook de Zwerfafval bus
rijdt rond.
Daarom deze oproep: kom 25 maart vanaf 8.30 uur naar de Dorpskamer om ons dorp schoon te maken. Want we
houden van een schoon dorp Giessenburg. Voor inlichtingen en eventueel opgeven mail naar:
dorpskamer@giessenburg.nl Of bel 06-53192887. Namens de Dorpsraad en Dorpskamer Giessenburg.
Speelkamer
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
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag een stuk komkommer, donderdag een sinaasappel en vrijdag een
appel.
Leefstijlthema groep1-8
Allemaal anders, iedereen gelijk.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 81,36.
Thema kleuters:
Thema groep 1: ‘Ik ga op de foto’
groep 1c: ‘Ik ben de fotograaf en jij?’
groep 2: ‘Ik ga op de foto’
Nieuw op de website
- Groep 3 en 4 verjaardag 2017

Huiswerk
Groep 4: Oefenen tafel van 8 en opzeggen tafel van 6
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Afwezig
Maandag: Meester Jaco Vink
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf Jolanda
den Haan

