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Deze weken staat de kerk stil bij het lijden van Christus. Dat doen we ook op
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school. Voor christenen is het lijden en sterven van Jezus het belangrijkste
item in de wereldgeschiedenis. Een kantelpunt, waardoor er weer
perspectief is gekomen op verbinding met God en eeuwigheid. Ik gebruik dit
plaatje nog wel eens in presentaties om uit te beelden wat Goede Vrijdag
betekent.

Jaargang 15
Nieuwsbrief 28
Maandag 27 maart 2017

Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze
Studiemiddag
Vanmiddag is er studiemiddag voor de leerkrachten van de groepen 1 – 8. Alle leerlingen zijn vanmiddag vrij.
Fotograaf
Donderdag (30 maart) komt de fotograaf. Voor wie niet onaangenaam verrast wil worden: denkt u s.v.p. aan
leuke (fleurige) kleding, gekamde haren of wat u ook belangrijk vindt voor een goede foto.
Ook worden er weer broertjes en zusjesfoto’s genomen van kinderen op school.
Excursie
De groepen 5 a en b gaan vanochtend naar Slot Loevestein, volgende week leest u daarvan een verslagje van
enkele leerlingen!
Woensdag brengen de leerlingen van groep 3 een bezoek aan museum De Koperen Knop en groep 4 gaat op
bezoek bij het Gorcums museum. Heel veel plezier.

Windkracht 6
Met Windkracht 6 willen wij, Muziekvereniging Da Capo Giessenburg, de kinderen van groep 5 (5/6) wegwijs
maken in de wereld van de blaasmuziek. De bedoeling is om in een periode van 4 weken elke dinsdag 1 uur in de
klas spelenderwijs uitleg te geven over de instrumenten en wat er allemaal bij komt kijken om een orkest te
maken. Onze dirigent, Bjorn van Pruijssen, komt met versterking van enkele muzikanten van Da Capo deze
lessen verzorgen. Na overleg met de leerkrachten is het de bedoeling om te starten op: 28 maart 2017
De volgende lessen zijn op: 4 april, 11 april en 18 april 2017.
De tijden zijn als volgt:
Groep 5 De Hoeksteen ( Marijke Dijksman) 10.45 uur-11.45 uur
Groep 5 De tweespan (Bea v.d. Steen) 13.00 uur-14.00 uur
Groep 5/6 De Hoeksteen (Annemarie Verspuij) 14.15 uur-15.15 uur
De afsluiting, met het Groot Orkest van Da Capo, is op woensdagavond 19 april van 19.00 uur tot 20.00 uur in de
Stigt. Peursumseweg Giessenburg (onder Maranathakerk) Alle vaders, moeders, opa’s, oma’s en verdere
belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij: Trudie Loggen emailadres: trudieloggen@gmail.com Tel. 0184-651326
of mobiel 06-38394475. Wij hopen dat het een gezellig en leerzaam project gaat worden.
Giessenburg weer helemaal schoon
Zaterdagochtend 25 maart was het een
drukte van belang in de Dorpskamer in
Giessenburg, want iedereen stond te
popelen om het dorp weer een stukje
schoner te krijgen. Er waren vooral veel
kinderen aanwezig. Geweldig dat zo veel
jeugd zich wil inzetten voor zo’n actie.
Na inleidende peptalk van Ria van
Wijngaarden, voorzitter van de
Dorpsraad, werd Jannie van Dijk, als
trouwe zwerfvuilophaler van het dorp, in
het zonnetje gezet en kreeg zij van
wethouder Elisabeth van Leeuwen een
oorkonde en gouden knijpstok uitgereikt.
De vele kinderen die aanwezig waren,
kregen een hesje en handschoenen aan en
de hele groep ging, gewapend met knijpstok en vuilniszakken op pad om zwerfvuil te rapen. Rond 11 uur was de
opbrengst 23 zakken vol en een rolgordijn. De opbrengst van de gevonden blikjes zal ten goede komen aan de
zending. Nadat iedereen een lekkere kop soep op had en de kinderen hun diploma in ontvangst hadden genomen,
ging iedereen weer huiswaarts. Giessenburg is trots op zulke kanjers! Overige foto’s zijn te vinden op
www.giessenburg.nl.
Groep 4
We zijn erg blij dat de medische ingreep voor juf Burgina zo goed heeft uitgepakt, dat ze vrijwel van haar
rugklachten af is. Concreet betekent dit dat ze deze week gaat “proefdraaien”om te bezien of het weer zo
goed gaat dat ze zeer binnenkort de klas weer zelf kan overnemen. Meester Boudewijn blijft nog even op de
achtergrond aanwezig en springt in als het nodig is. Hij zal groepjes kinderen begeleiden.

Gastles
Vrijdag krijgen de leerlingen van de groepen 7 en 8 een gastles over omgaan met geld.
Schoolvolleybaltoernooi 2017
Nadat onze school vorig jaar de beker had gewonnen, wilden we ook dit jaar weer de
beker in de wacht slepen!
Met veel enthousiasme begonnen Job, Lars, Sander en ik en onze coach Sarah aan
het toernooi. De 1e partij moesten we tegen Hoeksteen 3, deze partij wonnen we.
We gingen enthousiast verder en de andere 4 partijen wonnen we ook! We hadden
het toernooi weer gewonnen als school! We gingen naar huis met een medaille en de
wisselbeker met nu 2x de Hoeksteen erop! Het was een leuke en sportieve middag!
In mei gaan we naar het provinciaal kampioenschap. Groetjes van Sven en de rest van
ons team Hoeksteen 2.

Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag een stuk komkommer, donderdag een sinaasappel en vrijdag een
appel.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 68,36
Thema kleuters:
Thema groep 1: ‘Ik ga op de foto’
groep 2: ‘Ik ga op de foto’
groep 1c: ‘Ik ben de fotograaf en jij?’
Afwezig
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf Jolanda
de Haan en juf Margreth v.d. Oever, inval juf
Lineke den Boer

Deze week leren we:
Liedboek 182: 1b
Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Nieuw op de website
- Afsluiting thema wat een weer is het
weer van groep 1b/2b

