Cbs De Hoeksteen

Geachte ouders/verzorgers,

Johan de Kreijstraat 2

Een kort weekje scheidt ons van de meivakantie.
Een vakantie met vieren en gedenken.
Stilstaan bij datgene wat
een koningshuis betekent
voor de BV Nederland als
samenbindende factor: wat
zouden we zijn zonder het
oranje en de Nederlandse
leeuw bij sportevenementen
en andere feestelijkheden.
Maar ook 4 mei: een dag om
stil te staan bij het
naamloos grote leed dat
oorlogen teweeg brengt. Zeker ook in het licht van de dreigingen in onze
tijd. Wat kunnen mensen elkaar ontzettend veel leed aan doen door zichzelf
in het middelpunt van de macht te plaatsen.
Maar ook vieren: 72 jaar vrijheid is niet niets. En die vrijheid staat op de
tocht door dreiging van grootmachten en terrorisme.
Laten we zuinig zijn op wat we hebben en dankbaar zijn voor het leven dat
ons geschonken wordt in West Europa.
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Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze
Meivakantie
Na de Koningsspelen krijgen de kinderen meivakantie. Op maandag 8 mei hopen we iedereen om 8.30 uur weer
te verwelkomen. Fijne vakantie allemaal!
Koningsspelen groep 1-2
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Ze mogen sportieve kleding aan!
Koningsspelen groep 3-4
Deze vrijdag zijn de Koningsspelen, wij hebben er al veel zin in! We beginnen deze ochtend met het
Koningsontbijt, dus de kinderen hoeven ’s ochtends thuis niet te ontbijten. Dit ontbijt wordt ze aangeboden
door de organisatie van de Koningsspelen. Daarna is er een sportieve ochtend, dus het is belangrijk dat de
kinderen sportieve kleding aan hebben, zodat ze goed kunnen bewegen. Een gedeelte van deze ochtend is op het
schoolplein en een gedeelte in de sportzaal, dus de kinderen moeten ook hun sportschoenen voor in de sportzaal
meenemen. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen.
Koningsspelen groep 5-8
Op vrijdag 21 april zullen de Koningsspelen voor groep 5-8 plaatsvinden op de velden van Peursem. Ook Het
Tweespan en OBS Giessen-Oudekerk doen hieraan mee. De kinderen worden om 8.30 uur in hun klas verwacht.

Daar zullen ze genieten van het Koningsontbijt. Om 9.05 uur vertrekken de kinderen van groep 5-8 lopend naar
de velden van Peursem, evt. met hun fiets aan de hand. Daar zullen ze rond 9.15 uur een warming-up doen m.b.v.
het Koningslied. Rond 9.25 uur start het ochtendprogramma. De kinderen zijn daarvoor in groepen verdeeld. Ze
werken om de 12 minuten de volgende onderdelen af: 60 m sprint, grote bal werpen, kleine bal werpen,
pionnenrun, doelschieten, team challenge, verspringen, duurloop en een pauze.
Tussen 11.30-12.00 uur zullen alle kinderen met hun eigen klas en leerkracht genieten van hun eigen
meegebrachte lunchpakket op de sportvelden. Om 12.15 uur start het middagprogramma. De kinderen hebben
vooraf kunnen kiezen welke 2 workshops ze willen doen. Uit de volgende workshops bestaat het
middagprogramma: Mountainbiken, tennis, voetbal, basketbal, fitness/bootcamp, hockey, slagbal en handbal.
Kinderen die voor mountainbiken hebben gekozen, regelen zelf een mountainbike en nemen die mee naar de
sportvelden. Om 14.15 uur zijn de Koningsspelen afgelopen en mogen de kinderen zelfstandig naar huis gaan.
Als de Koningsspelen niet door kunnen gaan door slecht weer of als de velden te nat zijn, dan krijgt u op
donderdagavond 20 april een mail. De kinderen worden dan op school verwacht van 8.30-14.15 uur. Het
Koningsontbijt gaat dan wel door. Alle kinderen nemen dan een lunchpakket mee voor tussen de middag en
blijven allemaal bij de leerkracht in de klas eten. Voor de middag mogen de kinderen dan spelletjes meenemen
naar school.
Als het weer niet heel erg bestendig is, dan is het verstandig dat de kinderen droge kleding meenemen. Als we
de sportdag halverwege moeten afbreken, dan gaan we terug naar school. Daar kunnen ze zich dan omkleden en
blijven daar tot 14.15 uur.
Er is geen reserve datum als de Koningsspelen niet doorgaan. We hopen dus op mooi weer.
Als u in gelegenheid bent, dan bent u van harte uitgenodigd om te komen kijken bij de Koningsspelen.
Projectweek ‘Heel de Hoeksteen reist naar… een wereldstad’
Na de meivakantie begint op woensdag 10 mei de projectweek. Het project duurt t/m dinsdag 23 mei en wordt
op deze laatste dag ’s avonds afgesloten met een Open Huis. Tijdens het project draait alles om ‘Heel de
Hoesteen reist naar… een wereldstad’. In iedere groep zal een bekende wereldstad centraal staan. De kinderen
zullen van alles leren over deze stad en het land waarin deze stad ligt.
Om vast in uw agenda te zetten: iedereen is van harte welkom om op woensdagmorgen 10 mei om 8.30 uur de
opening van het project mee te maken op het plein. En op dinsdagavond 23 mei van 18.30 - 20.30 uur om alle
werkstukken te komen bekijken en te zien en te horen wat de kinderen hebben geleerd. Ook zullen er op deze
avond in iedere groep souvenirs te koop zijn die door de kinderen zelf gemaakt zijn. U kunt koffie, thee,
limonade en hapjes uit verschillende landen kopen. De gehele opbrengst van de verkoop gaat naar het goede
doel: Stichting ‘Lach voor een Dag’. Over deze stichting zullen de kinderen tijdens de projectweek informatie
krijgen. Gaat u met ons mee op reis?? Bon Voyage!
Kind van de Duivel
Afgelopen donderdag kreeg ik een mailtje van een betrokken ouder in mijn mailbox, waarin naar voren komt dat
er momenteel een rapper actief is met een liedje getiteld: Ik ben een kind van de duivel. Schokkend als je dan
in het YouTube filmpje een kind te zien krijgt die dat ook daadwerkelijk zegt en verwoord dat de ouders van
deze jongen op zijn begrafenis deze woorden ook moeten uitspreken. In het filmpje zie je het kind ook bezig
met een pistool.
Zeker in het licht van de afgelopen christelijke feestdagen is dit de wereld op zijn kop. Jezus die sterft aan
een kruis om juist te laten zien dat Hij het liefste wil dat mensen een kind van God worden.

Schokkend ook omdat in diezelfde mail werd aangegeven dat al enkele dagen kinderen op het schoolplein deze
teksten zeggen of meezingen. Met klem wil ik dan ook vragen of ouders met hun kinderen hierover in gesprek
gaan en ook zien te achterhalen of hun kinderen naar deze YouTube filmpjes kijken.
Het is nu ook hot in de media, want deze zanger zou optreden op 28 april in Hardinxveld-Giessendam in de
feesttent. Het optreden is afgezegd, omdat er christenen zijn opgestaan, en protest hebben aangetekend. Zo
is het duivelse dus heel dichtbij! Bert Fredrikze.
Nieuwe leerlingen
Na de meivakantie komen Luuk (3b) en Mara (1a) Bouter, Laura (3b) en Bas (6b) van Wijngaarden en Amber van
Hasselt (1a) bij ons op school. Van harte welkom Luuk, Mara, Laura, Basen Amber, we hopen dat jullie je snel
thuis zullen voelen bij ons!
Cito eindtoets groep 8
Op 18, 19 en 20 april zullen de kinderen van groep 8 de Cito eindtoets maken. We willen nadrukkelijk aangeven
dat het geen eindexamen is van de basisschool. We gaan er vanuit dat de kinderen op een ontspannen manier
laten zien wat ze op dit moment in hun mars hebben. Groep 7/8b zal deze ochtenden gesplitst worden, zodat
groep 8b in alle rust aan alle toets-onderdelen kan werken. Groep 7b zal deze ochtenden les krijgen van
meester Bart (LIO stagiaire in groep 8a) en juf Fleur (3 e jaar student in groep 3a). Groep 7b zal deze
ochtenden in de gemeenschapsruimte zitten.
Techniekmiddag groep 3/4
Wij, groep 3 en 4, hadden vorige week maandag een techniekmiddag.
Een leerzame middag over hefbomen. Wat is een hefboom en wat
kunnen we er meedoen?
In elke klas was er een andere activiteit. Zo hebben we gekeken wat
een wip doet, zelf een wip gebouwd met suikerklontjes en gekeken hoe
ons eigen lichaam als hefboom werkt. Ook hebben we verschillende
voorwerpen bekeken. We zijn er zo achter gekomen dat onze schaar
ook een hefboom is.
Een leuke maar vooral leerzame middag!
Vierde techniekmiddag groep 5-8
Op donderdagmiddag 20 april zal de vierde en laatste techniekmiddag plaatsvinden in groep 5-8. De kinderen
gaan m.b.v. een proefjescircuit allerlei opdrachten uitvoeren die te maken hebben met zeep en water.
We hopen op een leerzame en gezellige middag.
Avond4daagse
Beste ouders, Twee weken geleden kondigden we al aan dat er ook dit jaar een avond4daagse plaats vindt in de
Gemeente Giessenlanden voor de kinderen van de basisscholen! Ook dit jaar hopen we op een grote opkomst!
We willen u herinneren aan de inschrijfavond a.s. donderdag 20 april van 18.00- 20.00 op CBS Samen op Weg in
Hoornaar en CBS de Hoeksteen in Giessenburg. Vergeet niet 2 euro per deelnemer mee te nemen!
Voor vragen kunt u altijd mailen naar het onderstaand emailadres. We hopen u 20 april te zien!
Commissie Avond-4-daagse info@avond-4-daagse.nl www.avond-4-daagse.nl

WINDKRACHT 6
De kinderen van groep 5 en groep 5/6 hebben de afgelopen weken
kennis kunnen maken met de instrumenten die gebruikt worden bij
een harmonie. Harmonie Da Capo dus.
Dinsdag 18 april maken zij nog een uitstapje naar het
repetitiegebouw van Da Capo om de slagwerkinstrumenten van
dichtbij te bekijken en natuurlijk om deze instrumenten te
proberen. Woensdag 19 april wordt iedereen uitgenodigd om in de
Stigt de afsluiting mee te maken. De kinderen zullen dan betrokken
worden bij Het Groot Orkest van Da Capo en ook de liedjes zingen
die zij de afgelopen 4 weken geleerd hebben. Aanvang: 19.00 uur
Einde: 20.00 uur. Na afloop zijn de leden van Da Capo nog
beschikbaar om te helpen als er instrumenten zijn die de kinderen
graag nog eens proberen. Wij, van Da Capo, hebben er zin in. Het
wordt leuk!
Wij hopen dat iedereen in de gelegenheid is om te komen met
ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en verdere belangstellenden.
Graag tot 19 april in de Stigt.
Trudie Loggen Muziekvereniging Da Capo

Dorpskamer
Donderdag 20 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
Donderdagavond is er weer schaken voor groep 5 t/m 8 van 18.45 tot 19.45 uur.
Vakantieregeling 2017-2018
Herfstvakantie 16-10-17 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie 25-12-17 t/m 5-1-18
Voorjaarsvakantie 26-2-18 t/m 2-3-18
Goede vrijdag/2e Paasdag 30-3-18 t/m 2-4-18
Meivakantie 23-4-18 t/m 4-5-18
Hemelvaart 10-5-18 t/m 11-5-18
Pinksteren 21-5-18
Zomervakantie 16-7-18 t/m 24-8-18

Zending
Wat kunnen wij daarmee? Dat was de vraag waar we vorige
keer mee eindigden.
Wij gaan helpen! Wij gaan Corine Joensen helpen, zodat ze
straks in Thailand met haar werk als speltherapeute kan
beginnen. Indirect helpen we dan vele kinderen en tieners
voor wie de therapie een geweldig hulpmiddel kan zijn.
Wat heeft Corine nodig?
Voor een ruimte zal The Well zorgen, maar voor het
inrichten en allerhande spelmateriaal is er geen begroting.
Een tafel en stoel is snel geregeld, maar een
zand/watertafel is bijvoorbeeld niet zomaar voorhanden. Er komt heel wat voor kijken : uiteraard héél véél
spelmateriaal, van klei, papier en verf tot lego, poppenhuizen enz. enz. Maar ook kasten waar alles in opgeborgen
moet worden. Bijna alles moet in Thailand worden aangeschaft, want alles meenemen…nee, dat is onmogelijk!
Met een heel gezin ‘verkassen’ levert al genoeg koffers op! Daarom gaan we geld inzamelen…..
Na de meivakantie, op maandag 8 mei begint onze actie “Spelend helpen!”
Deze actie zal lopen tot aan de zomervakantie. Tijdens de afsluitingsdienst willen we de cheque aan Corine
Joensen overhandigen. Hoeveel daar op komt te staan?
In de gang hangt na de meivakantie de witte plank weer aan het plafond, verdeeld in 10 stukken van 100 euro….
Jullie kunnen week na week de stand zien!
Dus: knoop in de zakdoek: maandag 8 mei zendingsgeld voor “Spelend helpen!”
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 93,04
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?’
Leefstijlthema groep 1-8
Allemaal anders, iedereen gelijk.

Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Nieuw op de website
- Foto’s eerste weken van groep 1c

