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Laatste schooldag Juf Marleen
In augustus 2016 is juf Marleen op onze school komen werken.
Als oud-leerling stond ze nu ineens voor de klas van de school die zo
vertrouwd voor haar is.
Als duo-collega van juf Marieke is ze begonnen in groep 6. Halverwege
het jaar is juf Marleen met zwangerschapsverlof gegaan. In dat verlof is
zij bevallen van een dochter.
Dit schooljaar heeft juf Marleen het eerste deel van het schooljaar
gewerkt als duo-collega van juf Lienke.
Na januari heeft zij bijna in alle groepen de leerkracht vervangen zodat
de groepsleerkrachten tijd hadden om aan het werk te gaan voor de
kinderen in de klas.
Na 12 april is juf Marleen niet meer werkzaam op onze school, haar
contract loopt af.
Vanaf deze plaats willen wij juf Marleen nog een keer bedanken voor
haar bijdrage aan het onderwijs op onze school. Dank je wel juf !
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Herinnering ouderbijdrage
In nieuwsbrief nummer 2 hebben we gevraagd of ouders hun ouderbijdrage
zouden willen betalen.
Ook dit schooljaar hebben we de ouderbijdrage niet verhoogd en is het
bedrag op €15,00 blijven staan.
In vergelijking met scholen om ons heen die €30,00 euro vragen of meer als
ouderbijdrage, is het getal van onze bijdrage aan de lage kant.
Wij vinden het echter toereikend, en vragen daarom ook niet meer dan
nodig is.
Fijn dat meer dan 60% van de ouders dat ook gedaan hebben.
Voor degene die het vergeten zijn, volgt hieronder het bericht dat ook in
nieuwsbrief nummer 2 heeft gestaan:

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van de kinderen die bij ons op school zitten.
Vrijwillige ouderbijdrage 2017/2018
Geachte ouder/verzorger,
Hierbij ontvangt u een verzoek tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage
2017/2018.
De ouderbijdrage is bedoeld voor extra activiteiten zoals projecten, excursies,
attenties, paasmaaltijd, drinken bij evenementen enzovoort.
Er worden dus heel veel extra dingen van betaald zonder dat we telkens bij u
om een bijdrage vragen.
Per kind vragen wij een bijdrage van € 15 per schooljaar.
Wij vragen u vriendelijk dit bedrag over te maken op
rekeningnummer NL42RABO0349104433 t.n.v. ouderbijdrage chr. Basisschool.
Met vriendelijke groet,
het schoolbestuur en –team van CBS De Hoeksteen.
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Linkje promotiefilm
Vorig jaar is er een
promotiefilm gemaakt van
onze school.
Tijdens de open middag
heeft u deze film kunnen
zien.
We proberen deze film ook
op onze site te plaatsen,
zodra de site gemigreerd is
naar een https webadres.
Omdat we zo veel positieve reacties gehad hebben over deze film,
willen wij nu alvast de link publiceren op een eigen kanaal dat
verborgen is, waar deze film te zien is: https://youtu.be/X5QMHujdmgw

Collecteren Kinderhulp in het kader van burgerschap

Om de twee jaar doen we in de maand april als groepen 7 en 8 iets
extra aan burgerschap.
Als groepen 7 en 8 zetten we ons dan,
volgens een jarenlange goede traditie,
in om onze medemens, die het minder
goed hebben dan wij te helpen. We
gaan daarom in ons dorp collecteren
voor de stichting Kinderhulp.
In de periode die vooraf gaat aan de collecteweek zullen we met de
kinderen naar het werk van stichting Kinderhulp kijken.
Ook zullen we in die week met elkaar oefenen hoe je moet collecteren
voor een goed doel.
In week 16 (de week van vrijdag 20 april) vindt de collecteweek plaats.
Als leerkrachten hebben we gekozen om vrijdag 20 april de collecte te
laten plaatsen.
Net als voorgaande jaren plannen we de collecte onder schooltijd, in
de middag.
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Na een start in de klas gaan de kinderen in groepen collecteren.
Ze krijgen van ons een wijkje op waar ze langs de deuren kunnen gaan.
In de periode van collecteren zullen in ieder geval meester Jan Willem
en juf Gerda door het dorp rijden, om de kinderen van advies te
voorzien. Ook zal meester Knoester door het dorp rijden.
Rond 14.45 uur verwachten we de kinderen weer op school, waar we
de bussen leegmaken en kunnen tellen hoeveel de kinderen hebben
opgehaald voor het goede doel. Daarna besluiten op de gebruikelijke
manier de dag. Uw kind is dus de gewone tijd uit.
Wel vragen we u of uw kind die dag met de fiets naar school mag en
kan komen, zodat ze zich makkelijker kunnen verplaatsen in het dorp.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot meester
Knoester.

Koningsdag / Koningsspelensportdag
Vorig week heeft u van ons een brief
ontvangen namens de Oranjevereniging,
waarop u kunt aangeven of uw kind ook
aanwezig is op Koningsdag.
Vorig jaar hebben de beide scholen van
ons dorp met de Oranjevereniging
afgesproken om geen
Koningsspelensportdag te organiseren.
Aangezien de 27e april in een schoolweek
valt, was de gedachte om weer een groot
Koningsdagfeest te organiseren in ons dorp.
Wij gaan er daarom ook vanuit dat alle leerlingen (van groep 1 tot en
met groep 8) die dag aanwezig zijn.
Het kan echter zijn dat u of uw kind verplichtingen elders heeft.
Daarom vragen wij in de brief die verstuurd is en die deze week
meegegeven is, om aan te geven of uw kind / kinderen die dag
aanwezig is / zijn. Dat is erg handig om te weten bij het indelen van de
kinderen in groepen.
In de brief staat 16 april als uiterlijke inleverdatum, die houden we ook
aan.
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Op 17 april gaan we de groepen indelen en kijken hoeveel
spelonderdelen er nodig zijn om iedereen een sportieve, leuke
Koningsdag te laten beleven.
In een vorige info hebben wij ook vermeld dat de kleuters die vrijdag
extra naar school gaan.
Deze morgen zouden we compenseren voor de groepen 1 en 2 met
een andere vrije morgen.
De keuze van die vrije morgen is gevallen op woensdagmorgen 27 juni,
De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn die dag dan vrij.
Eindcito toets groep 8
Op 17, 18 en 19 april doen de kinderen die in groep
8 zitten mee aan de Eindcitotoets.
Voor de vierde keer wordt deze toets gehouden in
april, alle voorgaande jaren in februari.
Normaal werd de uitslag van de Eindcito toets ook
gebruikt bij de bepaling van het uitstroomniveau richting het
Voortgezet Onderwijs.
Nu is die keuze al gemaakt en zijn de kinderen al aangemeld op het
Voortgezet Onderwijs.
De kinderen laten door het maken van de toets zien of ons advies voor
het Voortgezet Onderwijs klopt, en hoe onze school scoort ten opzichte
van andere scholen in Nederland. De inspectie is altijd heel benieuwd
naar het eindresultaat.
Wij natuurlijk ook, maar wij weten wat jullie kunnen.
Succes kinderen van groep 8 en natuurlijk hun leerkrachten ook!
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Op donderdag 5 april hebben alle kinderen van groep 7
meegedaan aan het landelijk theoretisch
verkeersexamen.
Wat is er door de kinderen en de juf veel geoefend!
Dat was te zien in de uitslag, want uiteindelijk heeft
iedereen het examen gehaald!
Van harte gefeliciteerd juf en kinderen van groep 7!
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Fietsenstalling voor de kinderen van groep 3
De kinderen van groep 3 zetten nu fiets altijd netjes in de fietsenstalling
bij de andere groepen. Dat doen de kinderen van groep 3 altijd prima,
complimenten daarvoor.
We merken dat het soms lastig kan zijn dat de fiets van uw kind uit
groep 3 in die grote fietsenstalling staat, omdat u bijvoorbeeld kleinere
kinderen hebt die zitten in de groepen 1 of 2.
Daarom mogen de kinderen van groep 3 ook hun fietsen neerzetten
voor het lokaal van groep 2.

Terugblik op ons eigen CBS De Hoeksteendamtoernooi
De afgelopen weken hebben 26 kinderen van CBS De Hoeksteen uit
Ooltgensplaat voor het tiende jaar tegen elkaar gedamd om de titel
‘Damkampioen van de school’.
Vanaf januari hebben ze op maandagmiddag , onder leiding van
meester Jan Willem, na schooltijd bijna iedere week laten zien hoe
goed ze kunnen dammen.
Iedere ronde werd ook duidelijk dat er thuis , maar ook door opa’s,
oma’s ooms en tantes, druk geoefend werd.
Het damniveau van de kinderen steeg per ronde en dat leverde
spannende potjes op.
Vooral in de fase na de poulewedstrijden werd de spanning hoger en
werden er meer remises behaald.
Uiteindelijk bleven er acht spelers over. Ook zij gingen weer een
spannende strijd met elkaar aan ,uiteindelijk werd Jona Huijer uit groep
7 de ‘Schooldamkampioen’. Hij kreeg de beker voor de eerste prijs en
hij mag ook de wisselbeker op zijn kamer zetten. Tweede werd SjaakJan Nipius uit groep 8 (die 2 jaar geleden als groep 6 leerling heel knap
8e werd), derde Tygo de Waal uit groep 7 en vierde Dewi van Dam uit
groep 8.
Op de 5e plaats eindigde Reijn Provily uit groep 7, op de 6e plaats Jada
van Drongelen uit groep 6, op de 7e plaats Jasper Griffioen uit groep 8
en op de 8e plaats eindigde Jamie Molendijk uit groep 5. (Heel knap
van Jaimy, want voor het eerst uit de historie van onze
dam/schaaktoernooien wint iemand uit groep 5 een beker!)
Alle kinderen uit de top 8 kregen ook een beker mee naar huis.
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De andere kinderen kregen als herinnering een vaantje mee. Al met al
kunnen we terugzien op een geslaagd Schooldamtoernooi.
Foto’s van het dammen zijn terug te vinden op
http://groep78.com/fotos-van-het-dammen/

Data
D.V.
11 april
12 april
17 april
18 april
19 april
19 april
20 april
27 april
28 april – 12 mei
4 mei
5 mei
10 mei
17 mei
23 mei

Grote rekendag op school
Laatste werkdag van juf Marleen op onze school
Eindcito toets groep 8
Eindcito toets groep 8
Slootlessen groep 7 en 4
Eindcito toets groep 8
Collecte Kinderhulp
Koningsdag
Meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Sportspeldag groep 8 in Middelharnis
Pannatoernooi na schooltijd voor groepen 5,6,7 en 8
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