Prot. Chr. Basisschool "De Hoeksteen"
Hoogeveense Vaart 34
7912 TB Nieuweroord
Tel.:
0528-341405
e-mail: dehoeksteen-nieuweroord@live.nl
website: www.hoeksteennieuweroord.en3.nl

Nieuwsbrief
05 november 2018

Aan de ouders,
Lied van de week: Voor de bovenbouw :Lied 718 God die leven hebt gegeven (liedboek) voor de onderbouw: Lied
218 Dank u voor deze nieuwe morgen ( Liedboek )

Kind op maandag
Na een lang leven van honderdtwintig jaar sterft Mozes. Hij gaat het beloofde land niet binnen, maar ziet het vanuit
de verte. "Kom maar" zegt God tegen hem.
Onder leiding van Jozua trekt het volk verder. De Heer zorgt ervoor dat ze door de
Jordaan kunnen trekken. Kom maar; hier begint het nieuwe leven. Het thema voor deze
week is "Kom maar".
De verhalen: - Samen in de metro (Mies en Max)
- Mozes gaat naar God (Deuteronomium 34: 1-12)
- De doortocht door de Jordaan (Jozua 3: 14-4: 9)
- Twaalf stenen (Jozua 4)

Dankdag
Komende woensdag is het Dankdag. Op school staan we hierbij stil tijdens de viering in de groepen. We danken God
voor alles wat Hij heeft laten groeien en bloeien en dat wij zo mogen leven van het “Dagelijks Brood”. Hij geeft het
wonder van het Leven.

Luizencontrole
Afgelopen week is er flink gezocht door de kriebelbrigade, bedankt daarvoor!
En goed nieuws, er is niks gevonden, we zijn luizenvrij!

Nationaal Schoolontbijt
Komende woensdag hebben we op school het nationaal schoolontbijt. We ontbijten allemaal samen in onze eigen
klas i.v.m. het Nationaal Schoolontbijt. Je hoeft dus thuis niet te ontbijten. Op school staat een gezond ontbijt voor
jullie klaar. Je moet wel gewoon je fruittas meenemen.
Schoolfruit
Volgende week starten we met het schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen (gratis) fruit
op school. Dit dank zij de Europese Unie. Op die dagen hoeven ze van huis dus geen fruit mee te nemen. We laten in
de gang zien wat er elke week in de aanbieding is.

Gratis zwemmen!
We kregen het volgende bericht van Sportief Hoogeveen:
School van de maand.
In 2018 gaat zwembad de Dolfijn in samenwerking met Sportief Hoogeveen door met de actie school van de maand!
Leerlingen van uw school mogen in de maand november gratis zwemmen op de woensdagmiddag van 13.00u –
18.00u en op zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur in zwembad de Dolfijn, Bentincksdijk 10 te
Hoogeveen. (Als school promoten wij natuurlijk de woensdag- en de zaterdagmiddag!)
Voorwaarden.
Uiteraard zijn er aan de deelname ook voorwaarden verbonden.
Zo zullen kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma alleen onder begeleiding van een
zwemvaardige volwassene in het zwembad mogen.
Begeleiders betalen wel entreegeld.
De gratis entree is alleen mogelijk op de hiervoor genoemde dagen en tijden met de daarvoor verstrekte
kaartjes. Het kaartje blijft de hele maand november geldig en hoeft dus niet ingeleverd te worden bij de
balie.
Elk kind moet het eigen toegangskaartje meenemen naar het zwembad. Het is niet mogelijk om broertjes en
zusjes op hetzelfde toegangskaartje te laten zwemmen.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Deze week gaan we verder met het thema Herfst en Sint Maarten.
Best veel werk hoor, zo’n lampion maken. We gaan deze week nog even flink aan het werk
met onze lampionnen.
Donderdag gaan we alvast Sint Maarten(i.v.m. de gym op vrijdag) lopen op school. In
groepjes van 6 kinderen gaan we even zingen in de andere klassen. Wilt u uw kind
donderdag een tas meegeven voor het Sint Maarten lopen? Want misschien krijgen we nog wel wat lekkers van de
andere meesters en juffen.
Het boek van de week is Tessel viert Sint Maarten. De letter van de week is de “l “uit lampion.
Dinsdagmiddag is meester Levy in groep 2.

Groep 3/ 4
We zijn al aardig op weg met onze lampionnen.
Wat fijn dat de kinderen van groep 3 zo veel geoefend hebben met het lezen, ga zo door! Thuis lezen is belangrijk.
Het tempo in de groep gaat omhoog en het wordt steeds lastiger.
Vorige week hebben we de d geleerd. Komende weken komen daar de oe, z, ij en h bij.
Tijdens de rekenles zijn we vooral bezig geweest met het splitsen van getallen t/m 12.
Veilig en Vlot
Aan het begin van iedere kern krijgen de kinderen van groep 3 een gekopieerd boekje
mee naar huis. Nog niet alle kinderen hebben die weer ingeleverd. Op de foto kun je
zien om welke boekjes het gaat. Die van kern 1 en 2 moeten weer terug naar school.
Het boekje van kern 3 kunt u de komende weken gebruiken om samen in te lezen.
De leerlingen van groep 4 zijn vooral bezig met het rekenen met sprongen en huppen.
U kunt hierbij ook denken aan 42 + 7 en 47 + 8. Ook hebben we kennis gemaakt met de
tafelsommen. U kunt thuis alvast de tafel van 2 en 3 gaan oefenen.
Tijdens spelling hebben we de categorieregel van de schroef geleerd. Welke woorden schrijf je met schr of sch?
(schrijf, scheef etc.)

Groep 5 /6
Op 19 oktober hebben de kinderen van groep 6 een boekje mee gekregen met allerlei kaarten van alle provincies. De
volgende topo-repetitie is op 8 november: ons eigen Drenthe. Willen jullie het boekje met de kaarten mee nemen
naar school? Dan kunnen we de cijfers en letters invullen van Groningen. Dat is de volgende provincie.
Op 1 november is de repetitie van de tafels 1 t/m 8 voor de kinderen van groep 5 geweest……hele goede cijfers.
De laatste tafel (van 9) is aan de beurt. De repetitie op 22 november. Succes met leren!!!
Groep 7/8
Dinsdagmiddag, 6 nov., komt iemand van de bibliotheek in de klas iets over prentenboeken vertellen. Wij gaan
daarom 's middags niet naar gym, maar we zorgen er wel voor dat we 's middags even extra naar buiten gaan, zodat
we lekker kunnen bewegen. Vrijdagmorgen, 9 nov. gaan we naar het Drents Museum in Assen. Wij gaan daar met de
bus heen. Je moet 's morgens om 8.00 uur op school zijn en de bus vertrekt om 8.15 uur. Om ongeveer 12.30 uur zijn
we weer terug op school. Neem allemaal een lunchpakket mee, want we eten samen op school als we terug zijn.

Het team

