
Laatste nieuwsbrief juli 2021

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
19 juli t/m 27 augustus Zomervakantie

30 augustus Eerste schooldag

8 september Informatie ochtend groep 1 t/m 3

10 september Informatie ochtend groep 4 t/m 8

13 september Ouder-kind gesprekken groep 1/2

13 september Startgesprekken groep 4 t/m 8

13 t/m 17 september School op Seef Schoolbrengweek

14 september Studiedag, leerlingen vrij

16 september Schoolfotograaf

17 september, 08.30 uur OR vergadering

21 september, 19.15 uur MR vergadering

22 september Informatie ochtend Taalklas

24 september, 10.45 uur juf Leontine trouwt

27 september Verkeersles groep 5 t/m 7

28 september Verkeersles groep 3/4

29 september Verkeersles groep 1/2

Nieuwsberichten
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn:

● Nieuws uit de schooltuin

● Nieuwe OR leden

● Trefwoord

● Activiteiten in de zomervakantie

● Hulpouders gezocht voor de verkeerslessen en technieklessen

● Muziekles volgend schooljaar

● Juffen- en meesterdag

● De LEGOprijs in ontvangst

● Lezen in de zomervakantie: Boek ‘n Trip!

Trefwoord
We hebben Trefwoord met elkaar afgesloten, om vervolgens van

een welverdiende vakantie te gaan genieten. Zoals we in de

vorige nieuwsbrief al meldden, behandelen we het thema

‘Beginnen’ zowel in de slotweek als in de startweek van het

nieuwe jaar. We praten samen over hoe je opnieuw kunt
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beginnen, en dan weer iets gaat opbouwen. In het nieuwe schooljaar lezen we uit het eerste

bijbelboek Genesis, waarbij de verhalen over de schepping en de ark van Noach centraal staan.

Liedjes die gezongen worden door de onderbouw: kom aan boord, diep als de zee.

Nieuwe OR leden
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we afscheid hebben genomen van zes OR

leden. Inmiddels mogen wij vier nieuwe ouders verwelkomen, namelijk: Nathalie Verbeek,

Priscilla Bostelaar, Richella van Dalen en Rozanne Medema. Leuk dat jullie een onderdeel worden

van de ouderraad! Wij zijn blij met jullie hulp! Daarnaast zijn wij nog steeds op zoek naar

ouders die de OR van De Hoeksteen willen ondersteunen. Nieuwsgierig wat de ouderraad

precies doet en zou je aan willen sluiten? De informatie vindt je hier en aanmelden kan door te

mailen naar or.hoeksteen@csgdewaard.nl. Heb je vragen? dan kun je deze stellen aan Margo

Hofstede (m.hofstede@csgdewaard.nl), collega (Taalklas) op de Hoeksteen en namens school

contactpersoon van de OR.

Muziekles volgend schooljaar
Het komende schooljaar krijgen de kinderen op dinsdag muziekles van een

nieuwe juf. In het volgende stukje stelt zij zichzelf aan ons voor.

Hoi allemaal! Ik ben juffrouw Nini, 21 jaar uit Leiden. Volgend jaar ben ik

jullie nieuwe muziekdocent!

Ik speel piano, gitaar, ukelele, drums, een heel klein beetje cello en ik zing.

Muziek maken vind ik het leukste wat er is. Verder houd ik erg van koken,

wandelen, fietsen en taarten bakken.

In de muzieklessen gaan we aan de slag met van alles, zo zullen er

instrumenten worden geïntroduceerd en die gaan we ook bespelen en we

gaan zingen met elkaar, bewegen, maar ook bijvoorbeeld luisteren naar

muziek of zelf iets maken met muziek.

Ik kijk er ontzettend naar uit om met jullie aan de slag te gaan en om er een muzikaal feestje

van te maken. Eerst even vakantie vieren en dan gaan we muzikaal aan de slag.

Schoolbrengweek
Van 13 t/m 17 september start de Schoolbrengweek. Een week waarin wij vragen uw

kind(eren) zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te brengen. Het is goed voor de

verkeersvaardigheid en -veiligheid, voor de gezondheid en voor het milieu. Maar het is vooral

LEUK!

In deze week maken wij gebruik van de Schoolbrengmonitor. Zo kunnen wij inventariseren en

inzichtelijk maken op welke wijze de kinderen naar school zijn gekomen.

Hulpouders gezocht voor de verkeerslessen en
technieklessen
Volgend schooljaar krijgen de leerlingen weer leuke verkeerslessen op het

plein. Tijdens de lessen krijgen de leerlingen verschillende oefeningen die zij

lopend of fietsend in het verkeer kunnen tegen komen. Wij zijn nog op zoek

naar enthousiaste hulpouders! Wilt u een handje helpen? Opgeven kan bij juf

Margo via m.hofstede@csgdewaard.nl. De data voor de verkeerslessen kunt u

vinden in de agenda.
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Iedere vrijdagmiddag van 13.00u tot 14.30u krijgen

de leerlingen van de groepen 4 t/m 7, verspreid over

het jaar, technieklessen van meester Arjen. Hij krijgt

daarbij altijd hulp van een ouder en is voor komend

schooljaar op zoek naar enthousiaste ouders die willen

helpen. De lessen zijn eenvoudig, u hoeft dus niet

ontzettend technisch te zijn! En wanneer meerdere

ouders zich opgeven kunnnen we een rooster maken

zodat u niet elke week aan de beurt bent. Mocht u geïnteresseerd zijn, of vragen hebben, neem

dan contact op met meester Arjen via a.naaktgeboren@csgdewaard.nl.

Nieuws uit de schooltuin
We hebben weer heel veel geleerd en geproefd afgelopen maand in de schooltuin. Van hele

bijzondere gasten tot bloemen eten uit de tuin. Hier kun je alles lezen.

Juffen- en meesterdag
Op woensdag 30 juni hadden wij juffen- en meesterdag op De

Hoeksteen.

De groepen 1 t/m 3 en een deel van de taalklas gingen naar speeltuin

Jeugdland in Nieuw-Beijerland. Er werd gespeeld, maar ook lekker

gegeten en gedronken. Ook gingen zij naar de aangrenzende

kinderboerderij voor wat knuffelplezier met de dieren. En er waren

zelfs ook bijzondere (en enge) dieren, zoals een slang en een

krokodil!

De groepen 4 t/m 8 en de overige leerlingen van de

taalklas speelden het spel: vossenjacht. In een

afgebakend gebied moesten zij op zoek naar 15 vossen.

Bij het vinden van een vos kregen zij een letter, zodat

er uiteindelijk de zin ontstond: het is ons gelukt! Voor

de groepen 7 en 8 werd het wat moeilijker gemaakt,

want zij moesten bij sommige vossen eerst een

breinbreker oplossen voordat de letter gegeven werd.

Het was een geslaagde, gezellige en feestelijke

ochtend! Klik hier voor een sfeerimpressie.

En zeg nou zelf, hebben jullie ooit een loslopende

dinosaurus gezien in de buurt van De Hoeksteen…?!

De LEGOprijs in ontvangst
Op vrijdag 25 juni is de LEGO-prijs uitgepakt, die

de school heeft gewonnen. De kleuters, groep 3 en

de taalklas hebben dozen duplo gekregen. Groep 4

t/m 8 kan creatief aan de slag met LEGO WeDo en

Spike. De kinderen kunnen hiermee bouwen en

programmeren.

Lezen in de
zomervakantie: Boek ‘n Trip!
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Door te lezen vergroten kinderen hun woordenschat, kunnen ze lekker wegdromen en

verplaatsen ze zich in het leven van iemand anders. Dit is goed voor hun sociale ontwikkeling.

Met een leuk boek vergroten kinderen spelenderwijs hun leesvaardigheid, ook in de

zomervakantie!

De Jeugdbibliotheek heeft weer een leuke zomeractie: Boek 'n Trip! Met deze actie van

Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de mooiste verhalen beleven tijdens de zomervakantie

onderweg in de auto, het vliegtuig of vanuit de luie strandstoel. Gewoon op een telefoon of

tablet. Ze downloaden simpelweg de leukste e-books en luisterboeken met de gratis online

Bibliotheek-app. Ook als ze nog geen lid zijn van de bieb. Meer informatie over Boek ‘n Trip

vind je hier.

Activiteiten in de zomervakantie
Nieuw op het Wijckplein: De CreaWaard Kidsclub!

In de zomervakantie is er een groot aanbod om lekker te komen

knutselen op het Wijckplein.

De CreaWaard Kidsclub start per 21 juli en elke

woensdagmiddag wordt er van 13.30 tot 15.30 uur een

activiteit aangeboden. Meer informatie? Bekijk de flyer.

Aanmelden kan via wijckplein@alerimus.nl.

Nieuwe sport: Ritmische gymnastiek

Per september start in Oud-Beijerland een nieuwe en onbekende sport:

Ritmische gymnastiek

Dit is een sport dat zowel individueel als in duo of groepsverband kan

worden beoefend.

Het is een sport die toegankelijk is voor jongens en meisjes.

In de zomervakantie worden er proeflessen gehouden voor kinderen in de

leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar. Meer informatie vindt u hier.

De Eilandhopper komt eraan!

De Eilandhopper is de gids voor een te gekke

zomervakantie op de Zuid-Hollandse eilanden. Gedurende de gehele

zomervakantie krijg je gratis toegang of korting op leuke uitjes in de regio. Bij

de uitjes verdien je een stempel. Heb je minimaal 10 stempels verdiend? Dan

wacht je een verrassing in het najaar.

De Eilandhoppers worden in de laatste week uitgedeeld aan de kinderen.

Het team van De Hoeksteen

wenst u

een fijne vakantie!
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