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Geachte ouders/verzorgers,
We zijn weer terug van een langere tussenvakantie. Hopelijk heeft u met uw
kind(eren) genoten van tijd met en voor elkaar.
Wat komt is nu de laatste spurt naar de zomervakantie, waarin weer erg veel
gebeurt op school.
We gaan meerdere malen samenkomen met uw nieuwe directeur Johan Stam,
om alvast dingen af te stemmen en in te richten voor het komend schooljaar.
Jaarplanningen worden gemaakt, zorgplannen uitgewerkt voor volgend jaar,
overleg gepleegd met de MR over beleidsplannen en verantwoording afgelegd
naar het bestuur.
De klassenverdeling en indeling van uw kinderen voor komend jaar wordt nu
een belangrijk onderwerp.
Eind mei, begin juni gaan we de CITO eindtoetsen krijgen
En natuurlijk schoolreizen, schoolkamp, musical en afscheid van groep 8.
En dat alles in ruim 8 weken. En zo vliegt de tijd!
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze

Welkom nieuwe leerlingen
Vandaag starten 5 nieuwe kinderen bij ons op school. Best spannend! Luuk Bouter en Laura van Wijngaarden
zitten in groep 3b, Mara Bouter en Amber van Hasselt zitten in groep 1a en Bas van Wijngaarden in groep 6b.
Van harte welkom en we hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen bij ons!
Koningsspelen
Namens de leerkrachten van groep 1 t/m 8 willen we alle ouders die een bijdrage hebben geleverd aan de
Koningsspelen van vrijdag 21 april hartelijk bedanken! Ook willen we de mensen/verenigingen die een workshop
hebben verzorgd bedanken voor hun bijdrage. Bij de groepen 3 en 4 zijn dat de volleybalvereniging Vridos uit
Giessenburg, de basketbalvereniging River Trotters uit Hardinxveld-Giessendam en Anita Heijkoop die een
dansworkshop heeft verzorgd. Bij de groepen 5-8 zijn dat de basketbalvereniging River Trotters uit
Hardinxveld-Giessendam, vrijwilligers Jan van Arckel, Tennisvereniging Giessenburg, vv Peursum en Giga.
We kijken terug op een zeer geslaagde, actieve dag met elkaar!
Projectweek groep 3/4
De groepen 3 en 4 werken tijdens de projectweek over de stad Berlijn. Donderdagmiddag komt er een
gastdocent een les Duits geven in de groepen 3 en 4.
Betaling schoolfoto`s
Er is enige onduidelijkheid over de kosten van de schoolfoto’s. Als alle 4 de foto`s aangeschaft worden, kost
dit € 10,- en de broertjes en zusjes foto kost € 2,50 extra.

Inloop 3-4
Vrijdagmorgen 12 mei is er van 8.20-8.30 uur een inloopmoment voor de ouders van de leerlingen van de groepen
3 en 4.
Inloop 5-8
Op dinsdag 9 mei is er een inloopmoment voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5-8. Als u in de
gelegenheid bent, maak er dan gebruik van: dat vindt uw kind heel erg leuk. Tijd: van 08.15 tot 08.30 uur.
PROJECTWEKEN ‘HEEL DE HOEKSTEEN REIST NAAR… EEN WERELDSTAD’
Het is zover!! Op woensdag 10 mei beginnen de projectweken. Het project start dus aanstaande woensdag en
duurt t/m dinsdag 23 mei. Op deze laatste dag wordt het project 's avonds afgesloten met een Open Huis.
Tijdens het project draait alles om 'Heel de Hoeksteen 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.
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. De kinderen (ook de kleuters) gaan in de aangegeven vakken staan op het plein
zodra de bel is gegaan (bij de tribune).
Op DINSDAGAVOND 23 MEI bent u van harte welkom tijdens het open huis (18.30-20.30 uur) om
alle werkstukken te komen bekijken en te zien en te horen wat de kinderen hebben geleerd. Maar….u gaat niet
zomaar met ons mee op reis. Daarvoor ontvangt u van ons op maandag 22 mei vouchers. De vouchers zijn uw
entreekaartjes om met ons op reis te gaan!!
Op deze avond zullen er in iedere groep souvenirs te koop zijn die de kinderen zelf hebben gemaakt. Om er
voor te zorgen dat ieder kind z’n eigen souvenir kan kopen in zijn/haar groep, zullen deze speciale souvenirs tot
20.00 uur apart worden gehouden van de andere gemaakte souvenirs. Na 20.00 worden alle souvenirs ‘vrij
gegeven’.
Tijdens het open huis is er koffie, thee en limonade te koop in de ontvangsthal. Tevens worden er hapjes uit
verschillende landen te koop aangeboden.
De gehele opbrengst van de verkoop gaat naar het goede doel: Stichting 'Lach voor een dag'. Over deze
stichting zullen de kinderen tijdens de opening en tijdens de projectweken informatie krijgen.
Wij zijn al druk bezig geweest om voorbereidingen te treffen voor onze reizen en wij wensen u, samen met de
kinderen ook een: BON VOYAGE, GOEDE REIS!
Kleuters
In het kader van 'Heel de Hoesteen reist naar… een wereldstad' gaat groep 2a dinsdag naar het Maritiem
Museum in Rotterdam en woensdag gaat groep 1b/2b hier naar toe. Veel plezier!
Maandag hebben alle kleuters een workshop van Ine Blom als straatmuzikant.
Controle hoofdluis
A.s. dinsdag is er weer hoofdluiscontrole. Het zou fijn zijn als u thuis alvast eens controleert of er ongewenste
gasten in de haren van uw kinderen verblijven. Als u hoofdluis bij uw kinderen bemerkt, geef dat dan a.u.b.
altijd door aan de leerkracht of de directie! We vinden het fijn om te merken dat steeds meer mensen dit
doen, want u helpt uzelf en anderen hiermee.

Schoolschaken en schoolschaakcompetitie.
De plusgroepen van gr. 5 t/m 8 hebben vanaf januari als extra oefenstof en uitdaging schaaklessen vanuit de
methode Stap 1. De theorie wordt inmiddels aangevuld met het wekelijks spelen van enkele onderlinge
schaakpartijtjes. De belangstelling hiervoor is positief en leerzaam. Daardoor is het plan ontstaan om een
heuse schoolschaakcompetitie op te zetten tijdens de lessen op woensdagmorgen. Per klas komen er drie
medaillewinnaars en een uiteindelijke schoolkampioen die de beker toekomt.
De deelname willen we ook graag voor alle leerlingen openstellen, die de schaakregels goed kennen en een partij
kunnen spelen. In de klassen is al navraag gedaan en in totaal zijn er 41 leerlingen die meedoen. Op woensdag 31
mei en de volgende woensdagmorgens in juni worden de wedstrijden gespeeld.
Mochten er nog leerlingen zijn, die kunnen schaken, en nog niet zijn opgegeven, dan kan dit nog worden
aangemeld tot uiterlijk woensdag 17 mei. Het schoolschaken wordt verzorgd door Jan Verspuij en Bert den
Boer. Eventueel reactie naar janverspuij@gmail.com.

Zending
Het zendingsgeld van vorige keer was € 25,25
Thema kleuters:
Thema groep 1a en 1c: Amsterdam
groep 1b/2b en 2a: Rotterdam
Afwezig
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf Jolanda
de Haan.
Vrijdag: ´s middags meester Milan Maurer,
inval juf Janneke v.d. Molen.

Deze week leren we:
Psalm 99:1
Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Nieuw op de website
Groep 3-4 Koningsspelen
Groep 5a paaslunch, brooddeeg les en Da
Capo

Met plezier naar de middelbare school!
Zit je in groep 8 en ga je na de zomervakantie naar de middelbare school? Een spannend moment!
Misschien wordt je wel eens gepest of vind je het moeilijk om vriendjes te maken. Dan is het extra
spannend om naar een nieuwe school te gaan. Daarom is er een leuke zomercursus voor kinderen:
Plezier op School!
In de cursus Plezier op School leer je hoe je contact kunt leggen met andere kinderen en leer je
opkomen voor je zelf. Ook leer je hoe belangrijk oogcontact, je houding en je stem is bij het maken
van contact. De cursus Plezier op School duurt twee dagen en is in de laatste week van de
zomervakantie (14 t/m 18 augustus 2017). Rond de herfstvakantie in week 41 of 42 kom je met de
groep nog een keer bij elkaar.
Kinderen die eerder aan de cursus hebben meegedaan voelden zich een stuk beter toen ze naar de
middelbare school gingen. Rachelle werd geïnterviewd door de krant. Ze zei: “Ik heb geleerd om te
denken: ik ben wel leuk! Het lukt allemaal heus wel! En als iemand onaardig tegen je is, moet je er
gewoon een grapje van maken en vooral niet boos worden.” Haar ouders merkten meteen na de
cursus dat Rachelle harder praatte en meer zelfvertrouwen had.
Wil jij ook met plezier naar je nieuwe school? Misschien is deze cursus dan ook wel iets voor jou!
En het is helemaal gratis! Je ouders kunnen je aanmelden bij Vivenz: www.vivenz.nl/trainingen of
bellen met 088-1237000
.

