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Aan de ouders,
Lied van de week: Sta eens even op. Opwekking kids lied 100.(You tube)

Kind op maandag
Deze week ontmoeten we mensen die “de dag van hun leven” beleven. Een paar
mannen besluiten om met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en
beginnen opnieuw. Het verhaal uit Johannes 2 gaat over een bruiloft. Als op die bruiloft
de wijn opraakt, lijkt het alsof deze bijzondere dag ineens afgelopen is. Maar Jezus is er ook nog.
De verhalen: -Een verrassing voor de klas van Mies en Max
-Jezus roept zijn leerlingen
-De bruiloft in Kana
Audit
Komende woensdag hebben we onze school beschikbaar gesteld voor een audit. Een aantal auditoren in opleiding
gaan lessen bijwonen en gesprekken voeren. Dit onder leiding van hun coach. Voor ons is dit een goed moment om
te kijken hoe de stand van zaken is. We zitten nu in de periode waarin het huidige schoolplan geëvalueerd wordt en
we bezig gaan met het werken aan het nieuwe schoolplan voor 2019-2023. We kunnen er dus ons voordeel
meedoen.
Muziek
Bij de Kerk en schooldienst van zondag 10 februari gaan een aantal kinderen muziek maken. Hiermee gaan we de
komende donderdagmorgens oefenen van 8.30 tot 9.00 uur.
Leerlingenraad
Op donderdag 31 januari hebben we leerlingenraad. Dit doen we na het oefenen van de muziekgroep.
Wat doen wij op 15 maart?
In het nieuws wordt gemeld dat er op 15 maart een grote landelijke staking is in het onderwijs. Deze staking is
uitgeroepen door de AOB. De meeste leerkrachten van De Hoeksteen zijn lid van het CNV. Deze vakbond heeft hierin
een ander standpunt. Momenteel zijn er Cao-besprekingen en dan is een staking niet op zijn plaats. Wij volgen hierin
onze vakbond. Dus 15 maart staken wij niet mee.

* gezocht * gezocht * gezocht * gezocht * gezocht * gezocht * gezocht * gezocht * gezocht *
Voor een komend thema bij de kleuters, zijn wij op zoek naar (gebruikte) treinkaartjes (vervoersbewijzen van
papier). Heeft u er toevallig een aantal liggen dan zouden wij deze graag willen hebben om mee te spelen! U kunt ze
inleveren in het bakje op de kast bij binnenkomst in groep 1.
Ook zoeken we kleine treintjes van metaal die wij kunnen gebruiken bij een activiteit. Het zou fijn zijn als we de
treintjes mogen houden. Ook deze treintjes kunnen in het bakje in groep 1 gedaan worden. Alvast bedankt voor alle
hulp!

Nationale voorleesdagen
Op woensdag 23 januari starten weer de Nationale voorleesdagen met een voorleesontbijt. In iedere groep gaat
iemand voorlezen en kunnen de kinderen genieten van hun ontbijt dat ze zelf mee moeten nemen van huis. De
kinderen van groep 1/2 gaan alleen genieten van hun ontbijt, omdat zij om 10.00 uur een voorstelling hebben in de
bieb en daar worden voorgelezen, ze gaan dus wel ontbijten.
Vanaf 24 januari gaan de "Voorleeskampioenen" van de groepen 5 t/m 8 voorlezen aan de andere groepen van de
school en zij kiezen dan de voorlezer uit, die volgens de leerlingen het
mooist/spannends....kon voorlezen. Op vrijdagmorgen, 1 februari, om 8.30 uur wordt de
voorleeskampioen in de hal bekend gemaakt door juf Annemarie. ook ouders zijn hierbij
van harte welkom!!
Zelf lezen en voorlezen is erg belangrijk voor uitbreiding van de woordenschat en het is
ook een gezellig moment om samen met je kind(eren) te lezen. In de hal staat ook een
boekenkast met veel verschillende soorten boeken. Uit deze kast kunnen ouders, opa's/oma's/oppas een boek lenen
en zetten daar een ander boek voor in de plaats. Zo blijft de kast altijd gevuld en staan er regelmatig nieuwe boeken
in. Probeer het ook eens en het kost u niets!

Schoolconcert
Op maandag 28 januari gaat meester Levy met zijn band een optreden geven in het
dorpshuis. In de muzieklessen hebben we het gehad over in een band spelen, wat komt daar
allemaal bij kijken? Tijdens het optreden moeten de kinderen veel dingen mee doen en
zullen ze niet stil op hun stoel blijven zitten! Ouders en andere belangstellenden zijn van
harte welkom om te komen kijken!
Maandag 28 januari – 14 uur - Dorpshuis "de Vuurkorf" Dit zal ongeveer een klein uurtje
duren, ouders die aanwezig zijn kunnen dan hun kinderen gelijk na afloop meenemen naar
huis.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Deze week werken wij nog over de Winter. En het lijkt nu ook echt winter te worden! Maar ook als het koud is
buiten, spelen we wel een poos buiten. Wilt u daar om denken met de kleding van uw kind? Bv
handschoenen en een sjaal meegeven. Als uw kind zelf vingerhandschoenen aan kan krijgen is dat
prima, als dit nog niet lukt dan graag wanten!
Het boek van de week is Sneeuwraaf en de letter van de week is de “g”van glad.
Voorstelling
Aanstaande woensdag gaan we naar de bibliotheek samen met de peuters. We vertrekken om
9.20 uur vanaf het dorpshuis.
Fijn dat er zoveel zich opgegeven hebben om te rijden, we hebben inmiddels genoeg auto’s!
De kinderen worden wel gewoon om half negen op school verwacht, dan gaan we eerst samen ontbijten. Wilt u uw
kind eten en drinken voor het ontbijt meegeven naar school? De kinderen hoeven geen fruittas mee, wij zorgen voor
drinken en iets erbij.
De juffen op woensdag
Juf Lidewij en juf Josien zijn er vanaf de kerstvakantie om en om op de woensdag. De ene week is juf Lidewij in de
groep en juf Josien op kantoor. De andere week is juf Josien in groep 1 op woensdag en dan heeft ze op donderdag
haar kantoordag.

Groep 3/ 4
Afgelopen week zijn we alweer hard aan het werk geweest. De leerlingen van groep 3 hebben tijdens de leeslessen
de g en au geleerd. De leerlingen kennen nu bijna alle letters en klanken! Veel lezen blijft belangrijk!
We hebben weer een blok van rekenen afgerond.
Groep 4 start komende week met een nieuw thema van Taal. Ook groep 4 heeft een blok van rekenen afgerond. We
blijven de geleerde tafels oefenen.

Groep 5 /6
Vorige week is juf Marjo van de bibliotheek creatief met ons aan het werk geweest met “Schatten van Hoogeveen”.
Hierbij werkten we onder andere met ecoline en oliepastelkrijt: een ouderwetse keuken met een tegelvloer en een
oude open haard. Leuk, de kinderen hebben inmiddels de werkjes mee naar huis
genomen.
Aanstaande dinsdag gaan we weer verder met juf Annet om “iets te maken” uit het
stenen tijdperk. Dat doen we dan ook nog op 29 januari en 5 februari.
Voor alle lessen geldt dat we het best een schort voor kunnen doen of oude kleren aan
trekken die smerig mogen worden.
Natuurlijk kunt u t.z.t. de kunstwerken bewonderen.
Donderdag 31 januari is voor groep 6 de topo-repetitie van Flevoland.

Groep 7/8
Afgelopen dinsdag zijn we naar het Drents Museum geweest voor een tentoonstelling over Nubië, land van de
Zwarte Farao's. Het was een interessante tentoonstelling en de leerlingen hebben enthousiast meegedaan.
De komende periode hebben we cito toetsen, veel succes! Ook besteden we aandacht aan onze werkhouding, we
willen graag een actieve werkhouding zien bij de leerlingen.

Het team

