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Geachte ouders/verzorgers,
Na de gezellige opening van de Kinderboekenweek, wordt er in alle groepen
veel aandacht besteed aan boeken, lezen en voorlezen. “Oma Sandra” is na
de opening van de Kinderboekenweek met haar mandje boeken op haar
rollator in alle groepen langs geweest om een nieuw boek voor de klas te
brengen en een stukje daaruit voor te lezen.
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A.s. donderdag gaan we de week afsluiten en vinden er eigenlijk de hele dag
leuke activiteiten plaats. We hopen dat de kinderen ervan zullen genieten!
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon
Nieuw thema Leefstijl
Deze week gaat thema 2 van Leefstijl van start: Praten en luisteren. Dit thema gaat over communicatie: over
praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen
daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kunnen zijn als
zelf iets vertellen. Ook dit thema bestaat uit vier lessen. Alle groepen zijn hier ongeveer zes weken mee bezig.
Herfstvakantie
Volgende week is het herfstvakantie: even een weekje vrij en even wat anders doen. Geniet ervan en dan zie we
elkaar op maandag 24 oktober weer op school!
Dag van de leerkracht
Wat fijn dat zo veel ouders en kinderen gehoor hebben gegeven aan onze geheime oproep om de leerkracht
woensdag jl. op de Dag van de leerkracht in het zonnetje te zetten. Heel erg bedankt daarvoor!
Studiedag
Woensdag 26 oktober a.s. hebben de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 een studieochtend. Alle leerlingen
van deze groepen zijn deze ochtend vrij.

Kinderboekenweek
Donderdag 13 oktober krijgen de groepen 5-8 bezoek van een heuse schrijfster: Ineke Kraijo. ’s Middags is dan
de afsluiting van de Kinderboekenweek. Tijdens deze afsluiting is er een kinderboekenmarkt voor de kinderen
van groepen 5-8. Tussen 14.20 uur en 15.05 uur hebben de kinderen de tijd om (indien mogelijk) met
ouders/verzorgers/opa’s en oma’s boeken te kopen. Voor deze markt mogen de leerlingen van groep 5-8 boeken
meenemen voor alle leeftijden. 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
Naast deze boeken zal Ineke Kraijo ook haar eigen boeken verkopen en voor wie dat wil, kan ze deze signeren.
Daarnaast zullen er in de gemeenschapsruimte oude wandplaten, schoolkaarten en dvd’s voor een zacht prijsje
worden verkocht. We hopen u allemaal te zien a.s. donderdag!
Ook de kinderen van groep 1 t/m 4 hebben deze middag een gezellige middag: er komen opa’s en oma’s
verschillende activiteiten (zoals voorlezen en een spelletje spelen) met de kinderen doen.

Schoololympiade atletiek groep 7 en 8
Het was vrijdagavond weer een feestje op de atletiekbaan in Gorinchem. Maar liefst 20 leerlingen uit groep 7
en 8 hadden zich opgegeven voor de schoololympiade. De kinderen waren heel enthousiast en hadden er super
veel zin in! Het programma bestond uit een meerkamp met 3 onderdelen:
* 60m sprint
* verspringen
* balwerpen
De jongens en meiden hebben allemaal super hun best gedaan en mooie prestaties neer gezet. Uiteindelijk
hebben ze ook nog 3 bekers èn de wisselbeker mee naar Giessenburg mogen nemen. De bekers waren voor:
1e plaats voor de estafette jongens
1e plaats voor de jongens scholen klassement + de wisselbeker
1e plaats voor Thom Kortenoever jongens individueel
Goed gedaan jongens en meiden!

Museumbezoek De koperen Knop vrijdag 7 oktober
Naar het museum: dat is niet zomaar saai maar dat is juist leuk! We gingen eerst naar boven en werden in
groepen verdeeld. Van wie waren de opa’s en oma’s? De oma van Levi was er en de oma en opa van Lois en die van
Wies en die van Willem en die van Isa en van Noa, die van Dani en Niek, maar Sander kon er jammer genoeg niet
bij zijn, hij was ziek. Er werden vragen gesteld en die mocht je beantwoorden.
Groep A mocht eerst naar kamer 1, daarna gingen ze naar de tweede kamer. En toen kwam groep B. Er waren 2
begeleidsters: 1 voor groep A en 1 voor groep B. En aan het eind van de ochtend gingen we naar de smederij. We
hebben er allemaal van genoten, ook de opa’s en oma’s, we vonden het allemaal gezellig! Levi Lanser
Techniekmiddag groep 5-8
Vrijdagmiddag 14 oktober zal er voor groep 5-8 een techniekmiddag georganiseerd worden op school. Naast de
gymlessen zullen de kinderen die middag bezig zijn met een technische opdracht. In groep 5 & 6 zullen de
kinderen een zeilwagen of ballonwagen gaan bouwen. In groep 7 & 8 gaan de kinderen een knikkerbaan of
knikkerbaantoren maken. We hopen hiermee het technisch inzicht van kinderen te vergroten. Tevens wordt er
een beroep gedaan op samenwerken en samen leren.
Kick-off GiGa
Maandagmiddag 24 oktober (=maandag na de herfstvakantie) is er een Kick Off van GiGa (Giessenlanden
inspireert, Giessenlanden Activeert). De sportconsulenten zullen zich dan aan de kinderen voorstellen en allerlei
leuke activiteiten voor hen organiseren. Groep 3-8 is daar ’s middags een uur mee bezig. Het is daarom
verstandig deze middag sportieve kleding aan te trekken. Nu is dit de eerste dag na de vakantie, dus misschien
even in de agenda/op de kalender zetten?
Oudervertelgesprekken
Vandaag is de 2e ronde van de oudervertelgesprekken. Komt u a.u.b. op tijd? Dan doen wij ook ons best om op
tijd te rouleren. Kijkt u ook even bij de gevonden voorwerpen of daar nog iets van u bij ligt?
Schoolbibliotheek
We zijn op zoek naar vrijwilligers die binnenkort willen helpen met het uitlenen van de boeken van de
schoolbibliotheek. Concreet gaat dit om maandagmiddag van 15.15 tot 15.45 uur en donderdagmiddag van 15.15
tot 15.45 uur. Voordat u hieraan begint krijgt u uitleg en begeleiding van een medewerker van de Bibliotheek
AanZet, u hoeft dit echt niet allemaal zelf uit te zoeken.
Na de oproep via de mail vorige week, hebben gelijk al een paar enthousiaste mensen zich aangemeld! Als er nu
nog een flink groepje bijkomt, bent u allemaal eens in de zoveel tijd aan de beurt. Wilt u hier ook uw steentje
aan bijdragen of weet u iemand in uw omgeving die daar tijd voor en zin in heeft (de vrijwilligers hoeven
tenslotte niet allemaal ouders te zijn), mail dan voor woensdag 12 oktober naar: directie@cbs-dehoeksteen.nl
Dorpskamer
Deze week is voor het eerst schaakles in de Dorpskamer op donderdag 13 oktober voor leerlingen van groep 5
t/m 8. Dit omdat de schaakles voor deze groep uit Giessenburg verdwijnt. Afhankelijk van de opkomst gaan we
kijken hoe vaak we dit gaan herhalen. De schaakles is op donderdagavond van 18.45 tot 19.45 uur.
Verder is er op donderdagavond om 19.00 uur de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd in het kader van de
Kinderboekenweek, de kleurplaten kunnen nog tot woensdag ingeleverd worden.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 84,12
Leefstijlthema groep 1-8
Praten en luisteren

Thema kleuters:
Thema groep 1: Dit ben ik met mijn familie
groep 2: Dit ben ik met mijn familie
Repetitie
Groep 6: Aardrijkskunde
Afwezig
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf
Marja Verhoef.

Huiswerk
Groep 4: Tafel van 5 oefenen
Groep 5: Tafel 1 tot en met 10
Groep 5 tot en met 8: Oefenen spellingwoorden
met het computerprogramma Bloon
Nieuw op de website
- Kip met kuikens in de klas bij groep
1b/2b

