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Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruizig hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon
Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden wordt Hij veracht
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan
als Hij roept 'Het is volbracht!'
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor ons droeg
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is ons genoeg
In het rijk van de dood is Hij neergedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan
maar de steen van het graf is nu weg gehaald
Jezus leeft! Hij is opgestaan!
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor ons droeg
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is ons genoeg
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer
U bent Koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste Heer
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor ons droeg
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is ons genoeg

Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze

Projectweek
De voorbereidingen voor de projectweek (10.05 t/m 23.05) zijn al in volle gang. Het thema dit jaar is
Wereldsteden. Er is gekozen voor Amsterdam, Rotterdam, Berlijn, Wenen, Londen, Parijs, Rome en Kathmandu.
Om de school in dit thema ‘leuk aan te kleden’ is de activiteitencommissie op zoek naar spullen die te maken
hebben met bovengenoemde steden, denk aan: plattegronden, fiets- en autokaarten, fotocamera’s etc. etc.
Ook zijn wij op zoek naar 16 parasols (let op: geen Jumbo formaat) inclusief voet. De parasols komen in de
klassen te staan. Heb je iets staan, wat voor deze gelegenheid geschikt is stuur dan een mailtje naar
activiteitencommissie@cbs-dehoeksteen.nl
Uiteraard komen de spullen weer netjes terug bij de eigenaar (graag de naam op de spullen vermelden).
Wij rekenen op jullie! Hartelijke groet, Namens de activiteitencommissie, Marieke Vos & Christine Vink.
Goed nieuws!
De afgelopen jaren heb ik veel geïnteresseerde kinderen en ouders beloofd 'dat ik het zou laten weten als het
zover zou zijn'. Bij deze... Het is zover: Casper en ik gaan trouwen op woensdag 5 juli 2017! (Geen zorgen, de
afscheidsavond van groep 8 gaat gewoon door.) Vanaf 5 juli woon ik dan ook niet meer in Sleeuwijk, maar in
Hardinxveld-Giessendam. Een hartelijke groet, ook namens Casper, van juf Elwiena
Avond-4-daagse
Ook dit jaar vindt er opnieuw een Avond- 4- daagse plaats in de Gemeente Giessenlanden voor de kinderen van
de basisschool. De 3e keer alweer! Dit evenement zal van 15-18 mei plaatsvinden en we hopen natuurlijk weer op
zoveel mogelijk deelnemers om er weer leuke en gezellige dagen van te maken!
We vragen u om u vooraf in te schrijven en vragen we van u een bijdrage van €2,- per deelnemer.
We hebben een inschrijfformulier toegevoegd die u ingevuld en met de gevraagde €2,- in kunt komen leveren op
de inschrijfavond. Deze avond vindt plaats op 20 april tussen 18.00-20.00 uur op CBS Samen op Weg in
Hoornaar en CBS de Hoeksteen in Giessenburg. Daar krijgt u na betaling van ons de stempelkaart overhandigd,
zodat u maandag 15 mei gelijk van start kunt gaan. Dit jaar staan de looproutes op onze website en liggen er ook
nog een aantal bij de start. Iedereen loopt op eigen gelegenheid en verantwoording!
Voor vragen kunt u altijd mailen naar het onderstaand emailadres.
Hopelijk allemaal tot ziens op 20 april en natuurlijk op 15 mei!!
Met vriendelijke groet, Commissie Avond-4-daagse info@avond-4-daagse.nl www.avond-4-daagse.nl
Slot Loevestein
Maandag 27 maart zijn groep 5a en 5b naar slot Loevestein geweest. Een impressie door de kinderen zelf
geschreven. (En op de website kunt u wat foto’s bekijken.)
Laura: Ik vond het kasteel erg mooi en het verhaal ook.
Dani: Ik vond het verhaal spannend.
Hadassa: Het verhaal van Hugo was toppie!
Jesse: Ik vond het cool en leuk dat ik Hugo mocht zijn.
Noa: Ik vond dat de gids de verhalen goed en mooi vertelde!
Femke: Ik vond de rondleiding superleuk!
Wies: Ik zou er nog wel eens een keer naar toe willen…….
Joël de Vogel: Ik vond het Heel leuk op Slot Loevestein
Jovy Sprong: Ik vond het wel een leuk kasteel
Ilse de Kreij; Ze vertelde ove Hugo, dat was mooi!
Iris Vlot; ik vond het interessant

Kleuters
De leerlingen van groep 1a mogen een rond doorzichtig waterflesje meenemen.
De groepen 1b/2b en 2a kunnen keukenrollen gebruiken. Spaart u mee?
Inloopmoment
Woensdagmorgen 5 april is er van 8.20-8.30 uur een inloopmoment voor de ouders van de leerlingen van de
groepen 3 en 4.
Dorpskamer
Donderdag 6 april is er weer 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
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag een stuk komkommer, donderdag een waspeen en vrijdag een
appel.
Verkeersexamen
Donderdag 6 april a.s. moeten de kinderen van groep 7 ’s middags hun (gekeurde) fiets mee naar school nemen,
want zij gaan dan hun praktisch verkeersexamen afleggen, ’s morgens is het theorie-examen. Jongens en
meiden, doe gewoon je best, dan gaat dat heus lukken!
Zending
Het is al weer even geleden dat we het project voor het onderwijs in Oeganda afsloten met de overhandiging
van een 1000 euro-cheque aan Wim Oosterom.
Hieronder zien jullie (we schrijven jullie en daarmee bedoelen we ouders èn leerlingen) een foto van een gezin!
Misschien herkennen jullie de familie Joensen. Eli
zit in groep 8 en Aron in groep 1 bij juf Ellie. Het
jongste broertje Noah is nog thuis. Zij wonen dit
jaar aan de Peursumseweg, maar dat is tijdelijk!
Gaan we elke week een gezin portretteren? Nee,
zeker niet…..
Het heeft te maken met de zending! Hoe? Dat
lezen jullie volgende week, we houden jullie nog
even in spanning! 

Leefstijlthema groep1-8
Allemaal anders, iedereen gelijk.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 66,75

Thema kleuters:
Thema groep 1c: ‘Ik ben ik en wie ben jij?’
groep 1: ‘Ik ga op de foto’
groep 2: ‘Ik ga op de foto’

Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met
het computerprogramma Bloon
Groep 5a: Aardrijkskunde samenvatting
hoofdstuk 4
Deze week leren we
Liedboek 178:7.
Repetitie
Groep6: Aardrijkskunde

Afwezig
Maandag: Meester Milan Maurer

