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Geachte ouders/verzorgers,

Heer, we kijken omhoog
Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent u nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.
Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
Van nu tot in eeuwigheid.
Jezus, hoog op de troon
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.
Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!
Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.
Stichting Sela Music

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

PROJECTWEKEN ‘HEEL DE HOEKSTEEN REIST NAAR… EEN WERELDSTAD’
De projectweken zijn in volle gang: de oven in de keuken draait overuren, want door veel klassen wordt een
lekkernij gemaakt en geproefd uit de wereldstad waarover ze werken, er wordt hard gewerkt aan kunstwerken
en er wordt veel geleerd over geschiedenis en aardrijkskunde. Ook is er de afgelopen week voor elke groep een
presentatie geweest over de stichting ‘Lach voor een dag’, de stichting waarmee we met de verkoop van
souvenirs en lekkere dingen geld zullen ophalen. Tijdens het Open Huis zal deze stichting ook aanwezig zijn in
de hal en kunt u daar geïnformeerd worden over dit mooie doel.
Maar het einde van deze projectweken komt in zicht. Morgenavond DINSDAGAVOND 23 MEI bent u 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 vandaag
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 uur worden alle souvenirs ‘vrij gegeven’.

Betalen souvenirs en versnaperingen
In elke groep hebben de leerlingen souvenirs gemaakt: dat hou je toch over aan een mooie reis? Daar hebben
we doorgaans best wat geld voor over! De Hoeksteen-reis langs al die mooie steden levert niet alleen mooie
souvenirs op, maar de opbrengst gaat dus ook nog eens naar een heel mooi doel! De prijzen van de souvenirs zijn
schappelijk, dat betekent klein muntgeld… Héél veel souvenirs kosten van €0,20 - €1,00 euro en zijn te koop in
de verschillende klassen. In de gezellige ontmoetingsruimte koopt u oude schoolshirts voor 1 euro,
koffie/thee/limonade voor €0,50 en een versnapering ook voor €0,50.
Maar wie heeft er tegenwoordig nog heel veel kleingeld in zijn/haar portemonnee? Wij komen u tegemoet!
In de gemeenschapsruimte kunt u strips kopen van één euro. Daar staat een 50 eurocent-muntstuk op en 5 x
een 10 eurocent-munt. Uiteraard kunt u zoveel strips kopen als u wilt… na een koop wordt het te betalen bedrag
weggestreept. Als u zich voorneemt bijvoorbeeld 10 euro uit te geven, kunt u dus een 10 eurobiljet meenemen,
dan is de transactie snel klaar. Dus gepast geld meenemen is wel zo prettig! Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking! Wij hopen u en jou te zien op dinsdagavond 23 mei!
Tas
Willen alle kinderen woensdag een grote tas meenemen voor de spullen van het project?
Gastles Rome groep 7a
Dinsdag 16 mei kwam Mevr. van Beusekom ons iets vertellen over Italië en Rome en dat ligt in Italië. Ze gaf ons
ook nog Italiaanse les en dat was heel leuk. Ze vertelde ook een stukje van het verhaal van Romulus en Remus.
Ze had ook een paar filmpjes om te laten zien. Tot slot deelde ze lekkere koekjes uit.
Beau van der Linden groep 7a.
Kuikentjesmiddag
Donderdag 1 juni wordt van 13.00 tot 14.15 uur de traditionele kuikentjesmiddag gehouden. Dit is ieder jaar
weer een gezellige middag voor de ‘kuikentjes’ en de leerlingen van groep 3 t/m 8. De kleuters (kuikens) worden
deze middag opgehaald en teruggebracht naar hun eigen lokaal. Vanaf dinsdagochtend zullen de intekenlijsten
worden opgehangen bij de kleutergroepen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen ook een jonger kind mee
naar school nemen. Om misverstanden te voorkomen over welke kleuters met wie meegaan, gaan we het zo doen
dat alleen de ouders van de kleuters de intekenlijst invullen. Zo hopen we te voorkomen dat er kinderen
teleurgesteld worden. De minimumleeftijd is 2,5 jaar en er mag maximaal één kuiken per leerling worden
meegenomen. Heeft uw kind geen kip (kind uit groep 3-8)? Dan kan dit vanaf dinsdag 30 mei worden geregeld
met de leerkracht en kinderen uit de andere groepen. Alle kinderen zijn deze middag om 14.15 uur uit.
Ouders nodig voor Kurzweil op CBS de Hoeksteen
Zoals we vorige week op de nieuwsbrief vermelden, werken we op onze school met Kurzweil, omdat zij een vorm
van dyslexie hebben. 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
Hanneshoeve
Kinderen buiten laten spelen is belangrijk! Het leert het kind risico’s inschatten en maakt een kind zowel
mentaal en fysiek sterker! Bent u opzoek naar een BSO met veel buitenruimte, waar kinderen leren over de
natuur en over dieren? En waar ze lekker buiten kunnen ravotten?
Kom dan eens een kijkje nemen op de HannesHoeve tijdens de open middag op woensdag 7 juni van 14:00 – 17:00
(u kunt ook terecht voor (losse) vakantieopvang).
Er staat een kopje koffie voor u klaar en voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten te beleven!
Zending
Het zendingsgeld van vorige keer was € 61,11

Deze week leren we:
Liedboek 477:1a

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

