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Geachte ouders/verzorgers,

Johan de Kreijstraat 2

Trots zijn op de Hoeksteen.
Afgelopen week kwamen de CITO-eindtoets
resultaten digitaal beschikbaar. Dit werd ook in
de media aangegeven. De eindtoets is dit jaar
beter gemaakt dan in 2016. De gemiddelde
score was dit jaar 535,6, vorig jaar was dat nog
534,9. We hebben ook op de site gekeken naar
onze scores en daar zijn we heel trots op: Onze
school scoorde maar liefst 542,1. Een geweldig
resultaat waar we de kinderen hartelijk mee willen feliciteren. Maar het is
ook een flinke opsteker voor het team, want zij hebben door de afgelopen
jaren heen een stuk degelijk en goed onderwijs neergezet. En we zijn er blij
mee en trots op dat we dit hebben kunnen bereiken met elkaar.
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Omdat het alleen de digitale eindscores zijn kunnen we nog niet kijken naar
de scores per onderdeel lezen, taal, rekenen of wereldoriëntatie. Daarom
wordt er al jaren gekozen voor het bekend maken van de scores als de
papieren uitslagen er zijn. We geven de scores dan in gesloten envelop aan
het kind persoonlijk. Dat heeft een goede reden. Als we nu de eindscores
zouden noemen in de groep, dan wordt er al te gemakkelijk onderling
vergeleken en wordt het een soort competitie “wie is de beste”. Dat willen
we bewust niet, want de enige competitie is die met jezelf. Er zijn ook
kinderen die zich ongemakkelijk voelen met hun score. Dus kinderen en
ouders uit groep 8: nog eventjes geduld.
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman en Bert Fredrikze
PROJECTWEKEN ‘HEEL DE HOEKSTEEN REIST NAAR… EEN WERELDSTAD’
Afgelopen week zijn op woensdag 10 mei de projectweken begonnen. De opening van het project was geslaagd,
de zon scheen en er waren veel ouders op het plein. Een lied werd gezongen en plaatsnaamborden waren te
lezen. Op de website kunt u foto’s van de opening bekijken. Inmiddels wordt er hard gewerkt. In iedere klas
verschijnt een skyline van de wereldstad op het raam, worden er muurkranten en werkstukken gemaakt en
wordt er in vreemde talen geteld en gesproken. Er zijn zelfs al kinderen die de vakantiebestemming van de
komende zomervakantie willen wijzigen in de wereldstad waarover ze aan het werk zijn!
Het project duurt t/m dinsdag 23 mei. Op deze laatste dag wordt het project 's avonds afgesloten met een
Open Huis. Op DINSDAGAVOND 23 MEI bent u dus van harte welkom (van 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 ervoor
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. Ook zullen in de hal schoolshirts verkocht worden met het oude
schoollogo erop, prijs per shirt is 1 euro.
De gehele opbrengst van de verkoop gaat naar het goede doel: Stichting 'Lach voor een dag'. Over deze
stichting zullen de kinderen aanstaande woensdag meer informatie krijgen, we krijgen dan bezoek van mensen
van deze stichting en zij zullen een presentatie verzorgen. Tijdens het Open Huis zal deze stichting ook
aanwezig zijn in de hal en kunt u daar geïnformeerd worden over dit mooie doel.
Voor de verkoop van de hapjes op de openhuisavond, dinsdag 23 mei a.s., zijn wij nog op zoek naar
moeders/vaders die iets willen bakken/klaarmaken. Help jij ons mee om de tafel te vullen met lekkere hapjes
uit de diverse wereldsteden en zo een mooi bedrag op te halen voor stichting Lach voor een dag? De
intekenlijsten hangen op bij de kleuterklassen.
Wij stellen je hulp zeer op prijs!
Hartelijke groet namens de activiteitencommissie, Marieke Vos en Christine Vink
Rectificatie
In de jaarplanning staat een fout m.b.t. de vrije dagen rond de Hemelvaart.
Een opmerkzame ouder wees ons er op dat hier als data 24 en 25 mei staan vermeld. Dit moet natuurlijk 25 en
26 mei zijn. Dus woensdag (24 mei) gewoon naar school!
Ouders nodig voor Kurzweil op CBS de Hoeksteen
Op onze school werken een aantal kinderen met Kurzweil, omdat zij een vorm van dyslexie hebben.
Kurzweil is een software pakket waarmee de teksten van repetities of boeken op het beeldscherm te zien zijn
én voorgelezen worden. Het is een enorm hulpmiddel, waardoor kinderen met dyslexie niet belemmerd worden in
hun ontwikkeling.
Dankzij een klein team (2 pers.) van zeer trouwe ouders zijn er de afgelopen jaren veel teksten handmatig in
gescand. Onze voorraad teksten en repetities wordt steeds groter, maar er zijn steeds weer nieuwe materialen
die in gescand moeten worden.
Eén van de ouders stopt aan het einde van het schooljaar met dit werk, omdat haar kind naar de brugklas gaat.
We zoeken daarom 2 ouders om het team van Kurzweil-scanners te komen versterken.
Het zou heel fijn zijn als het team aan het einde van deze maand wordt uitgebreid.
De vertrekkende ouder kan de nieuwe ouders dan uitleggen en voordoen hoe het scannen in zijn werk gaat.
Voor meer informatie over hoeveel tijd dit vraagt of andere vragen kunt u terecht bij: Tineke Kortenoever
0184-653243. Wilt u zich aanmelden om mee te doen, dan kunt u dat door geven aan juf Lineke den Boer via
l.denboer@cbs-dehoeksteen.nl
Verschoonkleding gevraagd voor de kleuters!
Soms gebeurt er bij de kleuters nog weleens een ongelukje. Dan is het fijn om op school verschoonkleding op
maat te hebben zodat de kinderen weer verder kunnen met spelen en werken.
Op dit moment is de voorraad verschoonkleding beperkt en zijn we op zoek naar ondergoed, T-shirts, truien,
broeken, joggingbroeken, rokken, sokken, leggings en/of maillots in de maten 104 t/m 128.
Heeft u nog kleding in deze maten over? Wij zijn er heel blij mee! U kunt de kleding inleveren in de
kleutergroepen. In dit kader ook een oproep aan de ouders van wie de kinderen weleens kleding van ons lenen.

Graag na het wassen weer zo snel mogelijk naar school, zodat we indien nodig uw kind of een ander kind weer
kunnen helpen.
Alvast hartelijk dank!
Gastles
Dinsdag en vrijdag heeft groep 5a een gastles Duits! Els Vlot, docent Duits, komt ons leren hoe we tijdens het
open huis iedereen in het Duits kunnen verwelkomen!
Tennis
Maak kennis met tennis en kom naar de gratis tennisles! Tennisvereniging Giessenburg organiseert
in samenwerking met GiGa Giessenlanden een proefles in Giessenburg. Gratis racket in bruikleen.
Wanneer: woensdagmiddag 31 mei om 16.30
Waar: Tennisvereniging Giessenburg, sportplein 3
Leeftijd: vanaf groep 3
Optie: Schrijf je in voor de vervolglessen: 5 lessen voor maar 25 euro.
Wil je meedoen? Stuur dan een mail met je naam, telefoonnummer en leeftijd naar info@tstk.nl
Dorpskamer
Donderdag 18 mei is er weer de Speelkamer in de Dorpskamer van 15.15 - 17.00 en schaken voor groep 5 t/m 8
van 18.30 - 19.30.
Zending
Vorige week zijn we gestart met het nieuwe project “Spelend helpen”.
Als u in school bent geweest heeft u waarschijnlijk de plank zien hangen…
Het was misschien even zoeken, maar hij hangt er te midden van wegwijzers die verband houden met “Heel de
Hoeksteen reist…..”
Het spaarvarken is ook ‘op weg, maar dan naar Thailand….’ ! Hij is dicht bij de 100 euro terechtgekomen. Het
zendingsgeld bedroeg € 94,04. We zijn benieuwd welke ‘sprongen’ hij de komende weken gaat maken…..!
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 94,04
Thema kleuters:
Thema groep 1a en 1c: Amsterdam
groep 1b/2b en 2a: Rotterdam

Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon

Afwezig
Woensdag: Juf Margreth v.d. Oever, inval juf Lineke
den Boer en juf Dirja Schakel, inval juf Jolanda de
Haan

Deze week leren we
Psalm 100:4
Nieuw op de website
- Techniekmiddag
- Opening projectweek

