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Beste   ouder(s)   en   verzorger(s)   van   onze   leerlingen   en   andere   belangstellenden,   
  

Op   onze   site   staat   de   agenda   voor   de   komende   maand.   Hieronder   treft   u   hem   ook   aan,   
voorzien   van   linkjes   aan   naar   ‘meer   belangrijke   informatie’   over   een   activiteit.   Ook   alle   
nieuwsberichten   zijn   via   de   linkjes   na   te   lezen.   Voor   wie   dat   handiger   vindt,   hebben   we   alle   
berichten   in   deze   nieuwsbrief   nog   een   keer   opgenomen.   
Als   u   alle   linkjes   hebt   geopend,   bent   u   weer   helemaal   op   de   hoogte!   

  

Belangrijke   data   
3   juni,   19.15   uur MR   vergadering   
7   t/m   18   juni Cito   toetsweken     
16   juni Studiedag,   leerlingen   vrij   
18   juni  Lego   Masters   op   bezoek   
21   juni Toetsweek   taalklas   
23   juni De   Grote   Rekendag   
24   juni Bieb   activiteit   op   school   voor   groep   3   
28   juni Ouder-kind   gesprekken   groep   1   t/m   7   
30   juni  Juffen-   en   meesterdag   
1   juli,   19.15   uur MR   vergadering   

  
Nieuwsberichten   
Hieronder   vindt   u   de   nieuwsberichten   die   op   onze   site   te   vinden   zijn:   
● Trefwoord   
● Leren   zichtbaar   maken   
● LEGO-masters   op   bezoek   
● Verkeerslessen   

  
Trefwoord   
Het   thema   dat   de   komende   weken   centraal   staat   is   
‘Communiceren’ .   Wat   is   communiceren   en   hoe   doe   je   dat?   We   
leren   dat   je   dit   op   verschillende   manieren   kunt   doen.   Je   kunt   
iets   mededelen,   iemand   overtuigen,   iemand   aanvallen   of   
verdedigen   met   woorden.   Je   kunt   ook   preken,   maar   wat   is   dat   
precies?   En   hoe   deed   men   dat   in   de   tijd   van   het   bijbelboek   
‘Handelingen’?     
We   leren   Saulus   kennen   als   iemand   die   de   christenen   dood   
maakt,   maar   die   onderweg   naar   Damascus   in   een   visioen   Jezus   

ziet   en   de   stem   van   God   hoort   die   hem   op   een   heel   ander   pad   brengt.   In   plaats   van   
christenen   dood   maken,   wordt   hij   een   belangrijk   persoon   die   mensen   een   belangrijke   
boodschap   brengt.     
In   de   bijbel   lezen   we   in   het   boek   ‘Handelingen’,   hoofdstuk   6,7,   8   en   9.   
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/3291-lego-masters-op-bezoek
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2758-juffen-en-meesterdag
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/17285-trefwoord
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/17286-leren-zichtbaar-maken
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/17225-lego-masters-op-bezoek
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/17205-verkeerslessen


  
  

De   liedjes   die   we   zingen:   
Onderbouw:     Samen ,    Kleuren   kleuren ,    Laat   de   kinderen   tot   mij   komen   
Midden-   en   bovenbouw:    Beginblues   (tref),    Red   de   bij ,   Handen   vast   (tref),   Zonder   woorden   
(tref),    ik   moet   weggaan     

  
Leren   zichtbaar   maken   
In   vorige   nieuwbrieven   heeft   u   kunnen   lezen   dat   wij   bezig   zijn   met   
de   onderwijsvernieuwing   “Leren   zichtbaar   maken”.   In   deze   
nieuwsbrief   staat   het   volgende   kenmerk   van   een   zichtbaar   lerende   
leerling   centraal:   

  
Ik   zet   door   bij   tegenslagen   (bovenbouw)   
Op   school   (maar   ook   daarbuiten)   krijg   je   te   maken   met   tegenslagen.   
Je   kunt   iets   heel   lastig   vinden   of   iets   gaat   niet   precies   zoals   je   had   
gehoopt.   Juist   dan   moet   je   doorzetten.   Niet   opgeven,   nog   een   keer   
proberen,   doorgaan!   Leren   gaat   met   vallen   en   opstaan.   Niet   alles   
gaat   in   één   keer   goed   en   wie   doorzet   bij   tegenslagen,   komt   telkens   een   stapje   verder.     

Lief   en   Leed   
Juf   Willemien   is   na   een   lange   herstelperiode   van   een   operatie   aan   het   re-integreren.   Hier   zijn   
we   erg   blij   en   dankbaar   voor.   Zij   gaat   de   komende   periode   in   groep   7   met   groepjes   leerlingen   
aan   het   werk.   Succes   juf   Willemien!   

  
Juf   Renee   heeft   zich   helaas   vanaf   deze   week   ziek   moeten   melden.   We   weten   nog   niet   precies   
hoelang   haar   herstel   gaat   duren.   Beterschap   juf   Renee!   Wilt   u   haar   een   kaartje   sturen,   dan   kan   
dat   en   wordt   erg   op   prijs   gesteld.   U   kunt   de   post   voor   juf   Renee   in   de   witte   brievenbus   in   de   
hal   doen,   dan   zorgen   wij   dat   het   bij   haar   terecht   komt.     

  
LEGO-masters   op   bezoek     
Op   vrijdag   18   juni   komen   de   echte   LEGO   masters   naar   De   
Hoeksteen.   De   school   heeft   een   gigantische   LEGO   prijs   
gewonnen   door   drie   kinderen   van   school.   Jan   en   Lola   komen   
deze   prijs   uitreiken.   De   komende   weken   wordt   er   hard   
gewerkt   aan   het   versieren   van   het   (speel-)leerplein   om   hen   
te   verwelkomen.     

  
Ook   is   er   een   leuke   WIN-actie   
Voor   de   kinderen   van   groep   1   t/m   3:   Bouw   van   LEGO/DUPLO   iets   dat   met   “   De   ruimte”   te   
maken   heeft.   Dit   sluit   aan   bij   het   thema   waar   zij   over   werken.      
Voor   de   kinderen   van   de   taalklas   en   groep   4   t/m   8:   Bouw   van   LEGO   iets   dat   je   in   de   stad   tegen   
kunt   komen.     
Mail    voor   15   juni    de   foto   met   uw   kind   en   zijn/haar   bouwwerk   naar   de   eigen   juf   en   wie   weet   
wint   hij/zij   een   prijs.   Heel   veel   succes!   

  
  

  

Nieuwsbrief   CBS   De   Hoeksteen   juni   2021  2   
  

https://www.youtube.com/watch?v=R90XvO8HmSo
https://www.youtube.com/results?search_query=kleuren+kleuren+allemaal+kleuren
https://www.youtube.com/watch?v=3HoKD7UF8ks
https://www.youtube.com/watch?v=cPDKS45RhkA
https://youtu.be/svT0yLVESnQ


Juffen-   en   meesterdag   
Woensdag   30   juni   houden   wij   juffen-   en   meesterdag   op   de   Hoeksteen.     
Voor   de   groepen   4   t/m   8   en   de   taalklas   willen   we   een   vossenjacht   
organiseren.   Daarvoor   zijn   wij   op   zoek   naar   vossen   én   begeleiders   van   
groepjes   (groep   4   t/m   6).   Vindt   u   het   leuk   om   deze   ochtend   te   helpen,   
geef   u   zich   dan   op   bij   juf   Margo   via    m.hofstede@csgdewaard.nl    met   
eventueel   uw   voorkeur.   Ook   opa’s,   oma’s,   broers,   zussen   etc.   zijn   van   harte   welkom   om   te   komen   
helpen!   
De   informatie   voor   de   groepen   1   t/m   3   volgt   later.   
  

Verkeerslessen   
Op   maandag   17   en   woensdag   19   mei   kregen   de   kinderen   weer   
verkeersles   in   de   praktijk.   
De   groepen   5   en   6   gingen   aan   de   slag   met   achterom   kijken   en   
afslaan.   Ook   oefenden   zij   met   1   hand   door   de   bocht   te   fietsen,   
waarbij   ze   een   ketting   van   de   paal   moesten   pakken.     
Groep   7   ging   met   juf   Désirée   en   meester   Arjen   de   route   
fietsen   voor   het   praktijkverkeersexamen.   Het   examen   is   voor   
hen   op   28   mei.   Wil   je   de   route   zelf   nog   een   keer   fietsen?   Dan   
kun   je   deze    hier    vinden.   

De   groepen   1   en   2   oefenden   met   het   oversteken.   Zij   leerden   hoe   ze   moesten   oversteken   bij   
een   kruispunt   en   bij   een   brede   weg   met   een   middenberm.     
  

School   op   Seef:   Tip   van   de   maand   voor   ouders   
Gaat   uw   kind   na   de   zomervakantie   naar   de   middelbare   school?   Dan   krijgt   het   te   maken   met   een   
nieuwe,   vaak   langere   en   complexere   route   naar   school.   U   vindt    hier    enkele   tips   hoe   u   uw   kind   
hierop   voor   kunt   bereiden.   
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mailto:m.hofstede@csgdewaard.nl
https://portal.csgdewaard.nl/mediabeheer/2020-2021/dehoeksteen/Informatie/2021-04-110557.route%20praktijkexamen%202021%20en%20uitleg%20handelingen.pdf
https://www.schoolopseef.nl/lespakket/oudertipkalender-juni

