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Aan de ouders,
Lied van de week: Kaarsenlied: Het is weer zover, het is weer advent.
Kind op maandag
Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden, want dat is
het teken dat hij bij God hoort, Als Delila blijft aandringen, vertelt Simson het haar
toch. Terwijl hij slaapt, laat Delila zijn haren afscheren zodat Simson zijn kracht verliest.
Het thema is deze week "Geen haar op mijn hoofd...."
De verhalen: - Geen haar op mijn hoofd (Mies en Max)
- Simson en Delila (Richteren 16: 4-14)
- Het geheim van Simson (Richteren16: 15-21)
- Simson neemt de stadspoorten mee (Richteren 16: 1-3)
Advent
Op school steken we deze week de eerste adventskaars al aan. Wij werken naar de eerste adventszondag toe. In elke
klas staat een kaarsenstandaard met vier adventskaarsen.

Schoen zetten
Sint heeft ons laten weten dat hij ook dit jaar de Hoeksteen niet zal vergeten. Dus leerlingen en
leerkrachten zet op dinsdag 27 november allemaal je schoen. En wie weet zal Sinterklaas er iets in
doen!
Woningen
Beste ouders,
Via het nieuws hoorden we dat er een politieke partij is die zich inzet voor starterswoningen in Nieuweroord. Dan
juichen wij dat toe!
Zie hieronder:
Geachte fractie/ Dhr. Reinders
Als Basisschool in het mooie dorp Nieuweroord zijn wij heel blij met uw initiatief voor de bouw van starterswoningen
in Nieuweroord. Om dit mooie dorp leefbaar en dynamisch te houden is het nodig dat jonge mensen zich hier kunnen
vestigen. Wij als basisschool juichen dit voorstel van het CDA toe.
Kunt u aangeven wat wij hiervan verder mogen verwachten?
Vriendelijke groeten namens de collega's van De Hoeksteen
Murko Greidanus
Directeur.
Hallo Murko,
Dank voor jullie reactie. Kwestie van goed luisteren naar plaatselijk belang tijdens een vergadering op locatie. Kijken
of er iets mee gebeurt. Ons raadslid Aaf-Tineke Bisschop houdt dit in de gaten!
Groet ,Erik-Jan Kreuze Fr.Vz. CDA

Leerlingenraad
Om kinderen kennis te laten maken met de democratie hebben wij een leerlingenraad. De kinderen hiervan zijn
gekozen door hun klasgenoten in de groepen 5 t/m 8. Komende donderdag hebben we leerlingenraad van 8.30 tot
9.00 uur.

Fietsenhok
Ons fietsenhok heeft niet genoeg ruimte voor alle fietsen. Wij juichen het toe dat zoveel kinderen
op de fiets komen. Dat is stukken ‘gezonder’ dan met de auto. Nu willen wij een nieuwe plaats
creëren om fietsen te stallen. Daar groeien nu nog struiken. Als u belang hebt bij een struik, laat het
dan even weten. Deze mag u gratis zelf uitspitten en meenemen naar waar u deze wilt planten.

Enquête
We houden onder de kinderen van de groepen 6 t/m 8 een tevredenheid enquête. Dat vindt plaats in de komende
weken. Zo’n enquête houden we eind januari onder u als ouders. Hierover hoort u t.z.t. meer.
Muziekvereniging Irene
Op maandagmiddag 3 december komt muziekvereniging Irene een demonstratieles geven bij ons op school in de
groepen 5/6 en 7/8. Dit zal vast en zeker erg mooi klinken.
Voor in de agenda:
In januari gaan we op school werken aan een muziekproject. Meester Levy gaat tijdens de muzieklessen met alle
klassen op verschillende manieren een lied instuderen. Dit project wordt afgesloten met een optreden van de band
van meester Levy samen met de leerlingen.
Dit optreden zal zijn op 28 januari van 14-15u in de gymzaal.
Hierbij zijn alle ouders, familie en andere belangstellenden van harte welkom!

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Het kan u niet ontgaan zijn, de stoomboot van Sint heeft aangelegd bij ons in de
hal. Iedere dag komt Sint met zijn pieten wel even op bezoek in de klas. En een
cadeautjes dat we krijgen!
Ons thema is natuurlijk Sinterklaas. We zingen veel sinterklaasliedjes en doen veel rijmspelletjes, ook leuk om thuis
eens te doen, Sint heeft een lange baard en rijdt op zijn………
Komende dinsdag gaan we samen met juf Naomi pepernoten bakken in de klas.
Het boek van de week is Schimmel is ziek. De letter van de week is de “ f“uit feest .

Groep 3/ 4
Groep 3
Afgelopen week zijn we gestart met kern 4 van Veilig Leren Lezen. Blijft u thuis ook lezen met uw kind? Herhaling is
erg belangrijk.
Tijdens de rekenlessen hebben we getallen gesplitst: 5 = 2 + 3, 5 = 1 + 4, 5 = 0 + 5….
Dit soort sommen moeten geautomatiseerd worden.
Ook zijn we bezig geweest met de bussommen: Er zitten 2 mensen in de bus, er komen er 6 bij (+). Hoeveel mensen
zitten er dan in de bus? Natuurlijk kunnen er ook mensen uitstappen. Op die manier maken we kennis met de
minsommen.

Groep 4
Groep 4 heeft kennisgemaakt met samengestelde woorden zoals: stripboek, bloempot, tandarts etc. De woorden
bestaan uit twee woorden. Door woorden in stukken te verdelen kun je ontdekken wat het woord betekent. We
hebben ook geleerd hoe we het einde van een verhaal kunnen schrijven.. We leren mooie zinnen maken. Wie doet
iets, wat doet hij/zij en waar gebeurt dat?
De leerlingen van groep 4 zijn tijdens de rekenles vooral bezig met het rekenen met sprongen en huppen. We
hebben kennisgemaakt met de tafel van 2 en 10. Wilt u die thuis ook met uw kind gaan oefenen?
Vrijdag 30 november
Opzeggen van de tafel van 10 door de leerlingen van groep 4. De kinderen krijgen in de loop van het schooljaar een
tafeldiploma.
Groep 5 /6
Nemen jullie de rapporten mee, want ze zijn er nog niet allemaal en vergeet ook niet “een schoen” mee te nemen op
maandag of dinsdag zodat…….
Op 29 november is er de repetitie voor groep 6: Groningen. Neem weer het boekje mee, zodat we samen Friesland
kunnen bespreken en invullen.
Groep 5 blijft tafels oefenen. Elke donderdag is er een repetitie over alle tafelsommen.
Het gaat goed, steeds minder fouten. Heel veel kinderen al met 0 fouten.
Succes met leren!
Ook veel succes en plezier met het maken van gedichtjes en surprises!

Groep 7/8
Iedereen al enthousiast aan de slag met Sinterklaas: surprise, gedicht, cadeautjes kopen.....veel succes allemaal en
maak er iets moois van!!

Het team

