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Geachte ouders/verzorgers,
Donderdag 22 september jl. hebben we op school een geplande
ontruimingsoefening gehouden. Gepland wil zeggen dat we de kinderen erop
voorbereiden dat het alarm afgaat, wat ze dan moeten doen en waarom we
dat doen. Uiteraard hoop je dat zoiets nooit nodig zal zijn, maar het is goed
i.i.g. 2 keer per jaar te oefenen met de kinderen. Het was fijn om te zien dat
de kinderen in 1 minuut en 30 sec. al buiten stonden. Het geeft een gerust
gevoel dat dat zo snel kan.
Alle groepen lopen dan naar hun vaste plek op het plein. De leerkrachten
tellen vervolgens de kinderen en geven via een rode of groene kaart aan de
BHV-er (Bedrijfhulpverlener) door of de groep wel (groen) of niet (rood)
compleet is. Dit jaar werkten we voor het eerst met deze kaarten en een
kind uit groep 3 vroeg dan ook aan de leerkracht waar het voor was. Nadat
de juf het had uitgelegd, vroeg hij: “Maar heb je dan ook een gele kaart?”
“Nee,” zei de juf, ”waar zouden we die voor nodig hebben?”. Waarop het kind
heel serieus antwoordde: ”Voor als de helft van de klas er is.” 
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Opa’s en oma’s gezocht om (eenmalig) voor te lezen!!!
Deze oproep is speciaal voor de opa’s en oma’s en moet dus misschien even doorgegeven worden. Het thema van
de Nationale Kinderboekenweek is “Voor altijd jong”, met als ondertitel “Oma’s en opa’s”. Wij zouden het
daarom heel leuk vinden als er in elke groep een oma of opa komt voorlezen. De Kinderboekenweek duurt van
woensdag 5 oktober t/m vrijdag 14 oktober en in overleg met de leerkracht maakt u een afspraak wanneer dat
zou schikken. Mogen we op u rekenen? U kunt dit doorgeven aan juf Margreth van den Oever:
m.vandenoever@cbs-dehoeksteen.nl.
Kinderboekenweek
Donderdagmiddag 13 oktober a.s. is de afsluiting van de Kinderboekenweek 2015. Tijdens deze afsluiting is er
een kinderboekenmarkt voor de groepen 5-8. Tussen 14.20 uur en 15.05 uur hebben de kinderen de tijd om
boeken te kopen. Voor deze markt mogen de leerlingen van groep 5-8 boeken meenemen. Ze worden voor een
vaste prijs verkocht en de opbrengst zal worden gebruikt voor nieuwe leesboeken in de klassen. De prijs van
boeken is als volgt:
boeken tot 50 blz.
€0,50
boeken tot 100 blz.
€1
boeken > 100 blz.
€1,50
Prentenboeken
€1

We hopen dat de komende dagen de leerlingen heel veel boeken mee kunnen/mogen nemen, zodat die verkocht
kunnen worden tijdens de kinderboekenmarkt. Het zou mooi zijn als er 13 oktober een grote collectie
kinderboeken van eigenaar wisselt. Uw kind(eren) kan (kunnen) dan thuis weer aan ‘nieuwe’ boeken beginnen.
Oudervertelgesprekken
Vorige week heeft u de uitnodiging ontvangen voor de oudervertelgesprekken die op donderdag 6 en maandag 10
oktober zullen plaatsvinden. Als u het strookje nog niet heeft ingeleverd, wilt u dit dan a.u.b. z.s.m. doen?
Schoolplein na schooltijd
Omdat de groep op de BSO zo groot is geworden, hebben we in overleg met de BSO besloten dat er vanaf 16.00
uur en op woensdag vanaf 13.30 uur geen andere kinderen meer op het plein mogen spelen. Zo kunnen zij beter
overzicht houden en is er alle ruimte voor de kinderen van de BSO. Als uw kind na schooltijd/na 16.00 uur wel
eens op het plein speelt, willen u vragen om met uw kind te bespreken dat dit nu niet meer mag.
Het GiGa-Team
Per 1 september is het GiGa-Team van start gegaan. GiGa
staat voor “Giessenlanden Inspireert, Giessenlanden
Activeert”. Tijdens dit project gaan we een impuls
gegeven aan een actieve, sportieve, gezonde en culturele
leefstijl voor alle inwoners van de gemeente
Giessenlanden.
Met 5 teamleden gaan we hiermee aan de slag. Petra is de
cultuurcoach, Jurre, Ike en Lotte, zijn de
sportconsulenten en per 1 oktober zal er ook een
Beweegcoach voor ouderen aansluiten.

Ike Slob, Jurre Kraaijeveld & Lotte Blok
De sportconsulenten gaan aan de slag tijdens de gymlessen, in de pauzes, met een naschools sportaanbod en
tijdens sportevenementen. Grote kans dat u en uw zoon of dochter ons een keer gaat zien!
Voor meer informatie kunt u terecht op:
Website

www.gigagiessenlanden.nl

en volg ons natuurlijk ook op:
Facebook
GiGaGiessenlanden
Twitter
GiGa_Glanden

https://www.facebook.com/GiGaGiessenlanden/
https://twitter.com/GiGa_Glanden

Zending
We zijn al weer een paar weken onderweg in het nieuwe schooljaar. Al jaren wordt elke maandagmorgen
zendingsgeld ingezameld. Ook hebben we al jaren een vast spaardoel: het sponsoren van 4 kinderen via het
sponsorprogramma van stichting Woord en Daad. Dat doen we op 1 oktober a.s. al 30 jaar! Als ‘onze’
sponsorkinderen op eigen benen kunnen staan, ‘krijgen’ we van Woord en Daad een nieuw sponsorkind. We
blijven deze zorg op ons nemen!
Daarnaast houden we ook andere acties, zoals vorig jaar voor het toiletgebouw voor de stichting Sri Lanka van
de fam. Muis èn we sponsorden de fietstocht naar de Col du Galabier van ds. Jan Holtslag.
Nieuwe actie!
Vanaf volgende week gaan we sparen voor de Stichting Edukans. Zij helpen in het noorden van Oeganda op
verschillende plaatsen op o.a. agrarische scholen om onderwijs te ontwikkelen.
Wim van Oosterom, Giessenburger (wellicht bij u bekend, ooit zat hij in ons schoolbestuur) gaat op 15 oktober,
samen met nog 14 onderwijsprofessionals, twee weken naar Oeganda toe. Het betreft hier onderwijs aan
kansarme jongeren die een certificaat halen waarmee ze zelf een eigen (agrarisch) bedrijf kunnen starten of
betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. De docenten aan deze opleidingen willen zich graag verder

ontwikkelen op het gebied van actieve werkvormen en ondernemerschap. Wim en zijn 14 collega’s leveren daar
graag een bijdrage aan. Die 15 personen nemen ook allemaal geld mee! Geld dat bedoeld is om de docenten in
Oeganda aan dit project mee te laten doen en de ontwikkeling van dit onderwijs in Oeganda. Edukans werkt
alleen met plaatselijke organisaties en heeft het CBF-keurmerk.
Wim heeft óók een doel: minimaal €1000 euro...Hij heeft al een beginnetje. Wat zou het fijn zijn als wij de
komende tijd dat beginnetje wat laten uitgroeien! Gelukkig hoeft Wim het niet direct 15 oktober mee te
nemen, het kan ook later worden opgestuurd. Kunnen wij mooi tot de kerstvakantie sparen!
Voor meer informatie over de reis van Wim klik op onderstaande link:
https://wimvanoosterom.inactievooredukans.nl/action
Kleuters
De kleuters zijn al een aantal weken bezig met het thema “De kapper”. Woensdag krijgen de kleuters van groep
1a bezoek van een kapster en vrijdag de kleuters van groep 1b/2b.
Kinderpostzegels
Woensdag 28 september gaan de leerlingen van groep 8 weer op pad met de kinderpostzegels. Dit jaar konden
we als school uit een aantal doelen kiezen waar Stichting Kinderpostzegels het geld aan gaat besteden. We
hebben als school gekozen voor het doel `Alle kinderen naar school`. We hopen dat de kinderen een mooi
bedrag ophalen voor dit goede doel.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 81,97 (Weer zo’n mooi bedrag! Dank jullie wel!)
Leefstijlthema groep 1-8
De groep? Dat zijn wij!
Thema kleuters:
Thema groep 1: Dit ben ik – de kapper
groep 2: Dit ben ik – de kapper
Repetitie
Groep 7: Topo aardrijkskunde hoofdstuk 1
Afwezig
Maandag: Meester Milan Maurer
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf Marja
Verhoef

Deze week leren we:
Psalm 105: 3b
Huiswerk
Groep 5: Tafel van 4 en 9
Groep 5 tot en met 8: Oefenen spellingwoorden
met het computerprogramma Bloon
Nieuw
-

op de website
Kapster op bezoek in groep 2a
Start schooljaar groep 2a
Techniekmiddag groep 3b/4b
Gondelvaartboten bouwen groep 7b/8b

