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Nieuwsbrief 1
schooljaar 2016 - 2017
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2016 – 2017.
Een jaar waarin we met nieuwe schooltijden gestart zijn.
Een jaar waar we doorgaan met David als directeur, maar zonder Marleen.
Een jaar waarin we doorgaan met het KIVA programma.
Een jaar waarin we als team aan de slag gaan met Stichting Leerkracht waardoor we nog
meer gaan werken aan een doorlopende leerlijn.
Kortom een jaar waarin weer veel gaat gebeuren.
Met de hulp van onze Hemelse Vader en de inzet van alle betrokkenen hopen we er weer
een mooi jaar van te maken.
Met vriendelijke groet,
Het team van CBS De Hoeksteen

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
*
*
*
*
*
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*
*

Agenda
Zending : Hope4Hope
Goed van start en Kiva
Welkom op school
De jarigen
Gevraagd voor de Kerstviering
Schoolvoetbal toernooien
Sparen voor schoolreis en schoolkamp

Agenda
19 t/m 22 september
dinsdag 27 september
3 t/m 10 oktober
woensdag 5 oktober
woensdag 5 oktober
woensdag 12 oktober
dinsdag 18 oktober
vrijdag 21 oktober
week van17 oktober
24 t/m 28 oktober
week van 7 november

informatieavonden groep 1 t/m 8
Bidden op school
omgekeerde 10 minutengesprekken
opening kinderboekenweek
schoolvoetbal 7 tallen jongens
schoolvoetbal 7 tallen meisjes
kijkmiddag kinderboekenweek 16.00 – 17.30 uur
juffenfeest
nieuwsbrief directie
Herfstvakantie
volgende nieuwsbrief

Zending
Dit kwartaal gaan we sparen voor Hope4Hope. Deze organisatie wordt ook geholpen
vanuit Zeeland. Eén van onze collega's binnen de Alphascholengroep is hier nauw bij
betrokken. Vandaar dat wij voor dit doel hebben gekozen.
In deze nieuwsbrief kunt u de missie van deze organisatie lezen. In de komende
nieuwsbrieven zullen wij u steeds iets vertellen over het belangrijke werk in Kenia.

De missie van Hope4Hope
In Mombasa, Kenia is het verschil tussen arm en rijk enorm. Hierdoor zijn alle
mogelijkheden en kansen alleen voor de rijken weggelegd en blijven de armen
teleurgesteld en hopeloos achter. Om deze reden kiezen veel jongeren het slechte pad in
Ons doel is om de jongeren te laten zien dat er hoop is en dat dit op een positieve
manier bereikt kan worden. Wanneer jongeren samenkomen in een veilige omgeving,
zullen ze aangemoedigd worden om positief bezig te zijn. Hiervoor is het van belang dat
de jongeren in staat zijn om hun talenten te benutten. Jongeren zijn de toekomst en wij
willen dat ze realiseren hoeveel potentie er in hun zit. Daarnaast is het samenbrengen
van jongeren een enorme mogelijkheid om te vertellen over God en ze te laten zien wie
Hij is. Wij weten dat we niet de hele wereld kunnen veranderen en een einde aan het
lijden brengen, maar wat we met uw hulp wel kunnen doen is een verandering maken in
de levens van de jongeren kinderen in onze omgeving.
de hoop hier een betere toekomst in te vinden.

Goed van Start en
Dit schooljaar bouwen we in iedere groep aan een goede en veilige leeromgeving voor
de kinderen. Aan het begin van het schooljaar gebruiken we hiervoor de methode "Goed
van Start". We bespreken met de klas wat er al goed gaat en hoe we minder fijne
situaties kunnen veranderen. Om hierover met elkaar afspraken te maken zijn er
klassenvergaderingen. Na 4 vergaderingen is er een contract met regels en
consequenties die we met elkaar afgesproken hebben. Op deze manier zijn de regels van
de kinderen zelf. In iedere groep gebeurt dit op eigen niveau. Na "Goed van start"gaan
we weer verder met de KIVA-lessen.
Vorige jaar zijn we met het KIVA programma gestart. Een programma om te leren wat
het verschil is tussen plagen en pesten. En om te leren hoe we pesten kunnen
voorkomen. Ook hierover zult u in de komende nieuwsbrieven meer kunnen lezen.
September
Thijmen Vermaire
Sem Sprenger
Juri en Zina Moeleker
Maxime Mesu
Frëderique Meijboom
Bram Hijstek
Marthijn Simons
Max Koolman
Leon Schouwenaar
Eyoël Eyob Tabe
Noa Vermeulen
Boris van Vliet
Oktober
Gideon Nieuwenhuijse
Naomi Dekker
Merel en Nanda de Hooge
Amy de Graaf
Sterre de Weerd
Liam Houtekamer
Jens Abbink
Jelle Engering
Denise Boonman
Wij feliciteren jullie van harte en alvast bedankt voor al het lekkers!
Na de zomervakantie startten Boris van Vliet en Noa
Vermeulen. Ze zijn nu 4 jaar en we heten hen welkom op de
Hoeksteen. We wensen jullie een fijne schooltijd toe.
In groep 7 mochten we Ynthe Steenks verwelkomen.
Ynthe, we wensen jou ook een fijne tijd op de Hoeksteen toe.

Gevraagd voor de Kerstviering
Dit jaar gaan we de Kerstviering weer in het dorp vieren met een lichtjestocht.
Tijdens deze tocht komen we steeds taferelen tegen uit het Kerstevangelie.
Zo horen we al wandelend het goede nieuws van Kerst ! Daarvoor hebben wij heel veel
lege glazen potjes nodig. Spaart u met ons mee?
Wij zijn ook op zoek naar een aantal ouders die ons willen helpen met het organiseren
van de lichtjestocht.
Informatie kunt u vragen aan juf Hanne of juf Mappy
Schoolvoetbaltoernooien
Op woensdag 5 oktober is er weer een schoolvoetbaltoernooi voor jongens 7- tallen van
groep 5/6 en groep 7/8.
Op woensdag 12 oktober is het voor meisjes 7-tallen.
De kinderen kunnen zich nog tot donderdag 22 september opgeven bij juf Mappy

Sparen voor schoolreis en schoolkamp
De schoolreisjes en het schoolkamp zijn best duur. U kunt hiervoor desgewenst wekelijks
of maandelijks sparen. Geeft u het geld dan aan de leerkracht, die houdt dit dan bij.

