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
11 februari 2019

Aan de ouders,
Lied van de week: Je hoeft niet bang te zijn. Liedboek 935.
Kind op maandag
In de verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen naar veiligheid.
De leerlingen van Jezus komen in een storm op het meer terecht. Een vrouw wordt betrapt
op overspel en bij Jezus gebracht met de vraag of ze gestenigd moet worden. In beide situaties zorgt Jezus voor
veiligheid. Maar dat neemt niet weg dat ook hijzelf de onveiligheid kent: tijdens het Loofhuttenfeest blijkt, dat zijn
leven gevaar loopt. Het thema voor deze week is "Onveilig".
De verhalen: - Mies steekt over (Mies en Max)
- Storm op het meer (Johannes 6: 16-21)
- Is Jezus wel veilig? (Johannes 7: 1-17)
- Jezus schrijft in het zand (Johannes 8:1-11)
Kerk- schooldienst
Fijn dat er gisteren zoveel kinderen, ouders, opa's, oma's en andere gemeenteleden aanwezig waren tijdens de KSdienst.
We hebben met elkaar een mooie dienst gehad. Allemaal bedankt voor jullie bijdrage.
Vakantie
Volgende week kunnen we genieten van een weekje vakantie. Lekker uitrusten en even niks doen.
We zien elkaar weer op maandag 25 feb.
Vervanging bij ziekte
Als een collega ziek is, vragen we bij onze pool om een vervanger. De pool wordt beheerd door het bureau Slim. Op
dit moment zijn er bijna geen invallers te vinden via dit bureau. Daarom proberen we met de collega’s binnen onze
school de gaten te vullen. Als iemand parttime werkt en een dag extra wil werken, dan is weer een dag ingevuld. Zo
proberen we van dag tot dag de vervanging te regelen. Soms lukt dit wel, maar soms ook niet.
Het ziekteverzuim van de Hoeksteen is het laagste binnen EN3, maar een mens is kwetsbaar en daar zijn we ons
terdege van bewust.
Ouderavond
In de vorige nieuwsbrief hebben we alvast de datum genoemd: 20 maart. Nu iets over het programma: het gaat deze
keer over dyslexie, logopedie en het schoolmaatschappelijk werk. Uit de drie onderwerpen kunt u er twee kiezen om
daarover informatie te krijgen en vooral natuurlijk ook vragen te stellen. Ook de ouders van de peuterspeelzaal
hebben een uitnodiging gekregen.

100ste leerling
Op de eerste maandag na de voorjaarsvakantie begroeten we de 99e en de 100ste leerling op school. Daar zijn we
heel blij mee. Een paar jaar geleden zaten we onder de opheffingsnorm van de gemeente Hoogeveen en sluiting
dreigde. Door de samenwerking met de Christelijke scholen van Hoogeveen hoeven we daar niet meer voor te
vrezen. Maar dat we zo zouden groeien, dat is geweldig.
Op maandag 25 februari gaan we deze twee leerlingen feestelijk welkom heten om 8.30 uur. Mocht u in de
gelegenheid zijn om daar bij te willen zijn, dan bent u van harte welkom.
De leerlingen hoeven deze dag geen fruittas mee. Wij zorgen voor drinken en wat lekkers!
Jarig
Woensdag 13 februari wordt juf Josien een jaartje ouder. Van harte gefeliciteerd!
Spelletjesmiddag
Vrijdag 15 februari gaan de groepen 5 t/m 8 's middags het laatste uur gezelschapsspelletjes spelen. Ze mogen een
spel van huis meenemen. Dit zijn dus geen tablets e.d. waar spelletjes op staan maar
bordspelen...kaartspelen...enz. We maken er een gezellige middag van.

Schoolvoetbal Jongens gr5-8
Tot grote teleurstelling van een aantal leerlingen in groep 8 konden we vorig jaar niet meedoen met het
schoolvoetbaltoernooi. Nieuwe ronde, nieuwe kansen; 3 en 10 april zijn de voorrondes voor het toernooi. Alleen
met groep 7/8 redden we het niet een compleet jongens elftal op te richten. De meiden hebben minder spelers
nodig en is er genoeg animo. Nu hebben we natuurlijk een aantal knapen in groep 5/6 waar we een beroep op
kunnen doen. Denk er eens even over na of je het ziet zitten om mee te spelen. Woensdag inventariseert meester
Rolf welke leerlingen willen en kunnen op de bovengenoemde data. Het 7/8 team zal worden aangevuld met
voetballers uit groep 5/6.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Deze week werken wij niet over een thema. We gaan veel spelletjes en puzzels uit de kasten
doen. Ook erg leuk om eens samen met uw kind thuis te doen: memory, domino of een
puzzel.
Ons boek van de week is: Giraf viert feest. En de letter van de week is de “ee” uit feest.
Speelgoedmiddag
Aanstaande donderdag is het weer speelgoedmiddag. Je mag speelgoed van huis meenemen
om op school mee te spelen. Neem geen kleine dingen mee, er kan gemakkelijk iets kwijtraken.

Groep 3/ 4
De leerlingen van groep 3 zijn afgelopen week gestart met kern 7. In de begeleidende brief heeft u kunnen lezen wat
we doen op school. Tijdens het rekenen zijn we vooral bezig met het tellen in huppen van 2 en 5 en het klok kijken
met hele uren ( 1 uur, 5 uur, 10 uur).
Groep 4 heeft geleerd wat een woordweb is en hoe je die moet maken. We hebben ook geleerd hoe je van twee
zinnen 1 zin kunt maken door het woordje “en “ te gebruiken.
Tijdens de rekenlessen hebben we de plus en minsommen t/m 100 herhaald. Ook hebben we geoefend met het
klokkijken (10 voor, 10 over).

Voorstelling "De Reuze Dwerg die een kopje kleiner wilde zijn"
Komende donderdag gaan we naar een voorstelling in de Cirkel in Noordscheschut. Uw kind kan na afloop vast
vertellen waar het over gaat.
Het vervoer is geregeld.
Boekbespreking
Na de voorjaarsvakantie starten we met de boekbespreking. Ik doe het eerst een keer voor. Daarna maken we een
planning wie wanneer aan de beurt is. Dit geldt alleen voor groep 4.

Groep 5 /6
Na de hele leuke dinsdagmorgens vol creativiteit gaan we na de voorjaarsvakantie beginnen met de
boekbesprekingen en proberen we een nieuwe begrijpend leesmethode uit.
Donderdag 28 februari is er voor groep 6 de topo-repetitie van Overijssel.
Op 14 februari willen we naar de grote bibliotheek in Hoogeveen. We krijgen daar dan een rondleiding en een kijkje
achter de schermen. We worden er om 13.00 verwacht en het zal een uurtje duren. (Met de auto om 12.50 vertrek
van school en ongeveer om 14.00 terug.)
De volgende topo-repetitie voor groep 6 is op 10 maart: Friesland.

Groep 7/8
Afgelopen dinsdag is Aletta van de bibliotheek bij ons op bezoek geweest. Zij
heeft 10 boeken voor de Drentse kinderjury bij ons geïntroduceerd in de
klas. Deze boeken mogen wij tot eind mei op school houden. We lezen de
boeken op school, maar ze mogen ook meegenomen worden naar huis
(wees er wel zuinig op). Als het boek uit is, of gedeeltelijk gelezen, mag de leerling het boek beoordelen met een
duim omhoog of omlaag. Dit wordt bijgehouden op een poster in de klas. veel leesplezier!!
Vrijdag is juf Gea in de groep i.p.v meester Rolf.

Huiswerk: vrijdag TOPO. Veel succes!
Het team

