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Aan de ouders,
Lied van de week: Je hoeft niet bang te zijn. Liedboek: lied 935
Kind op maandag
In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn mensen die
hem dood willen maken. Daarom zijn ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan komt het
bericht dat Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan of is dat te gevaarlijk? Na twee
dagen gaan ze toch. Bij het graf van Lazarus gebeurt een wonder. Het thema voor de komende week is "Als je bang
bent".
De verhalen: - Mies voelt zich groot (Mies en Max)
- Op de vlucht (Johannes 10: 22-39)
- Lazarus is ziek (Johannes 11: 1-27)
- Lazarus komt tot leven (Johannes 11: 28-44)
Ouderavond
U hebt vorige week de uitnodiging voor de ouderavond ontvangen. Wij hopen op heel veel aanmeldingen.
Nog even in het kort het programma:
19.15 uur
Binnenkomst met koffie en thee
19.30 uur
Opening door Murko Greidanus met aansluitend het jaarverslag van de Oudercommissie en de
Medezeggenschapsraad
Uitleg over de informatierondes
20.15 – 20.45 1e ronde
21.00 - 21.30 2e ronde
21.30 - 22.00 Afsluiting: met gelegenheid voor een hapje en een drankje.
Er zijn 3 gasten die ieder een eigen specialiteit hebben:
- Logopedie: door Dian van der Zee, de logopediste die op school de behandelingen doet.
- Dyslexie: door Gerlien Veening van het RID.
- SWW: Bartsje Kootstra van het schoolmaatschappelijk werk vertelt over inhoud en mogelijkheden.
We hopen u graag te zien op woensdag 20 maart.
Paasmaaltijd
Op donderdag 18 april hebben we met de kinderen een paasviering en een paasmaaltijd.
Voor de paasmaaltijd willen we graag weer een buffet per klas organiseren met hulp van
de ouders. Zij kunnen rond het middaguur eten en/of drinken naar de klas van hun
kinderen brengen. Bij de ingang van elke klas hangen nu de lijsten , waarop uw bijdrage
voor die klas kan worden genoteerd. Bv mini krentenbolletjes, gekookte eieren,
knakworstjes, soesjes, een pak chocomel o.i.d.We vragen u niet te veel voor de maaltijd
te brengen/te beloven.
Het was de vorige keer een groot succes en hopen ook dit keer weer op uw medewerking.

Wandelvierdaagse
De wandelvierdaagse is verplaatst omdat het samenviel met een andere wandelvierdaagse in de buurt. De
wandelvierdaagse zal nu zijn van 14-17 mei.
Bericht van de Medezeggenschapsraad
Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u het jaarverslag van de medezeggenschapsraad aan,
met daarin in vogelvlucht de onderwerpen die de MR het afgelopen jaar heeft behandeld.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Deze week werken we nog over het thema: Hulpdiensten. Deze laatste week zal de brandweer
centraal staan. En ook deze week krijgen we bezoek in de klas. Komende dinsdag zal de
brandweer bij ons in de klas komen, we zijn benieuwd. Vorige week was het erg interessant met de agent. Veel
kinderen wilden graag weten of de agent weleens boeven had gevangen. We mochten allemaal even de handboeien
vasthouden en meester Levy werd voor even in de boeien geslagen. Wat
een geluk dat de agent de sleutel van de boeien ook meehad.
Ons boek van de week is: De brandweerman. En de letter van de
week is de “uu” uit vuur .

Groep 3/ 4
Groep 3 heeft afgelopen week geoefend met woorden als bank, plank, ring, ding, school, schenk, hemd en web.
We hebben kern 7 met de bijbehorende toetsen helemaal afgerond en kern 8 afgelopen maandag opgestart. Wilt u
het gekopieerde Velig en Vlot boekje weer aan uw kind meegeven?
Uw kind krijgt weer een andere mee.
Tijdens de rekenles hebben vooral gerekend met de getallenrij t/m 30.
Groep 4 heeft deze week vooral geoefend met klok kijken en het rekenen met een kalender. We hebben een blok
van Spelling afgerond. Tijdens de taallessen hebben we o.a. geleerd hoe je vragen kunt stellen aan een ander.
De boekbespreking.
Eerder heb ik aan de leerlingen laten zien hoe je in groep 4 een boekbespreking kunt houden. Ook hebben de
leerlingen een begeleidende brief mee naar huis gekregen waarop staat waar je zoal aan moet denken bij het
voorbereiden van een boekbespreking.
Wie wanneer aan de beurt is, staat hieronder.
14 maart – Roel
21 maart – Leonie
28 maart – Daan
4 april – Florien
11 april – Finley
9 mei – Milan
16 mei – Ronja
23 mei - Stefan
Scala
Komende weken volgen we op dinsdag workshops van Scala.
Wilt u dinsdag/ morgen rekening houden met de kleding van uw kind? De kans bestaat dat er vlekken in komen die
er niet meer uit kunnen.
Oproep

Woensdag 20 maart gaan we naar een schrijver in de bibliotheek. Zijn naam is Bram Kasse. In de klas lezen we al
boeken van hem. Ook lees ik een boek voor van Bram Kasse.
We vertrekken om 10.40 uur en zijn om 12.00 uur weer terug.
Wilt en kunt u rijden wit u dat dan even doorgeven? Graag hoor ik ook hoeveel kinderen er in de auto mogen. Als
meerdere ouders zich opgeven gaan we eerlijk loten.

Groep 5 /6
Vrijdag 15 boekbesprekingen van Lars en Daphne.
Donderdag 21 maart is er voor groep 6 de topo-repetitie van Gelderland.

Groep 7/8
Verkeersexamen
Dinsdag, 9 april, vindt het praktisch verkeersexamen plaats. In de bijlage vindt u "de route", "waar wordt opgelet
tijdens het examen" en "onderdelen waarop de fiets wordt gecontroleerd".
Lees de bijlage goed door!!
Verdere informatie over de vertrektijden e.d. volgen nog.
Voortgezet onderwijs
Alle leerlingen van groep 8 zijn aangemeld op hun nieuwe school. 10 leerlingen verspreid over 4 scholen! Spannend,
leuk, dapper; een nieuwe fase…. Maar eerst maken we natuurlijk groep 8 nog af. Er zal nog hard gewerkt moeten
worden om de overgang voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk zal er in de komende periode
ook ruimte gemaakt worden voor de leuke, ontspannen dingen die bij groep (7)/8 horen!
Schoolvoetbal
We zijn aangemeld voor het schoolvoetbaltoernooi! Zodra de datum bekend is, zal deze doorgegeven worden!
Afgelopen donderdag hebben we al even op het veld geoefend. Komende week weer: donderdagmiddag na
schooltijd. Voor de kinderen die geen voetbalschoenen hebben adviseer ik een vriend/vriendin te vragen die een
paar over heeft. Lukt het niet om voetbalschoenen te krijgen, geen probleem; trek een paar andere sportschoenen
aan… Scheenbescherming is niet verplicht, wel aanbevolen. De kinderen voetballen in het tenue van De Hoeksteen.
TopOndernemers Thuiswerkopdracht
Dit thema krijgen de leerlingen een thuisopdracht mee van topondernemers. Ouders broers/zussen mogen uiteraard
meehelpen om er een mooi werkstuk van te maken. Het eindresultaat is geen presentatie, maar een collage,
muurkrant of scriptie.. dit omdat het organisatorisch niet mogelijk is om 26 presentaties in te plannen..
Huiswerk:
15 maart Engels
22 maart Topo
Thuiswerkopdracht TO: donderdag 11 april!
Spreekbeurt:
KAMP!
Het is nog een beetje vroeg voor berichtgeving rondom kamp, maar omdat het een organisatorisch punt betreft,
toch een mededeling: Op de kalender staat dat de kennismakingsochtend VO op woensdag 3 juli is. Met deze
informatie die wij vorig jaar hadden, hebben we de kampdata vastgesteld. Inmiddels hebben we doorgekregen dat
deze ochtend plaatsvindt op woensdag 26 juni.. kamp.. we zijn momenteel in onderhandeling om kamp een week
naar voren te halen. Dit heeft tot gevolg dat ook de musical dan verplaatst moet worden. Wij zijn van mening dat
alle activiteiten belangrijk zijn en aandacht verdienen, daarom zullen we op korte termijn een passende oplossing
bieden.

Het team

