Nieuwsbrief april - schooljaar ’17 – ‘18
Tel. 0113-626127
e-mail school:
hoeksteen@alberoscholen.nl
e-mail directie: b.wille@alberoscholen.nl

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
- de agenda
- pizza eten op school
- schoolreis 20 april!
- het vakantierooster
- zwemwedstrijden
- onze jarigen
- tuin
- presentatie Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda
- de techniek ateliers
- afsluiting judolessen
Agenda : de belangrijkste data dit schooljaar
Woensdag 4 april
Donderdag 6 april
Maandag 9 april
Vrijdag 13 april
Maandag 16 april
Maandag 16 april
17, 18 en 19 april
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Week van 4 juni
Vrijdag 22 juni
Week van 25 juni
Woensdag 4 juli
Donderdag 5 juli
Vrijdag 6 juli

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

start techniek project 13.00 uur
theoretisch verkeersexamen
afsluiting judolessen met uitreiking diploma’s
voorbereiding ateliers muziek, sport
alle ouders praten mee over de toekomst van de school
zie verderop in nieuwsbrief
ouderavond kamp
centrale eindtoets groep 8
schoolreis groep 1 en 2
schoolreis groep 3 t/m 8
schoolkamp en schoolreisjes
studiedag team (kinderen vrij)
10 minuten gesprekken
musical en afscheid groep 8
spelletjesdag
opruimdag (kinderen vrij)

De agenda wordt elke nieuwsbrief geactualiseerd.
De laatste agenda is altijd leidend.
Vakantierooster 2017-2018
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma 23/04 vr 04/05
do 10/05 – vr 11/05
ma 21/05
ma 09/07 – vr 17/08

Pizza’s eten op school….
Maandag 16 april a.s. nodigen wij alle ouders en leerlingen uit om pizza te komen
eten op school!
Wat u daarvoor moet doen…..? Heel makkelijk: we vragen u mee te praten over de
toekomst van de school en in de tussentijd geniet u van overheerlijk Italiaanse pizza’s!
We beginnen de avond om half zes en het duurt tot uiterlijk half acht, want dan gaan
de ouders van groep 7 en 8 met een gevulde maag
naar een presentatie over het aankomende
schoolkamp.
Het gaat die avond om vier vragen:
- Wat gaat goed op school?
- Wat kan beter op school?
- Wat missen we op school?
- Waar moeten we mee stoppen?
De kinderen en de ouders beginnen apart en in het
laatste gedeelte van de avond presenteren we de resultaten aan elkaar.
Om te weten hoeveel pizza’s we nodig hebben….is het heel handig dat u zich van te
voren opgeeft. Graag een bericht naar hoeksteen@alberoscholen.nl of mondeling op
school bij meester Bert of één van de andere leerkrachten.
Schoolreis aangeboden door Rojas tankers Wemeldinge
Rojas tankers Wemeldinge bestaat 25 jaar en dat vieren ze door alle kinderen van
Wemeldinge een schoolreis aan te bieden! Hartstikke mooi!
Op 19 april gaan de kinderen van groep 1 en 2 naar Mini Mundi in Middelburg. Zij
vertrekken om 9.30 uur en zijn rond de klok van twee weer terug in Wemeldinge. Voor
lunch wordt gezorgd! De kinderen van groep 1 en 2 zijn dan vrij op vrijdag 20 april.
De 20ste gaan de groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar de Beekse Bergen en Speelland.
Zij vertrekken om 8.30 uur en zijn rond 17.00 uur terug in Wemeldinge. Deze leerlingen
moeten zelf een lunchpakket meenemen!
De begeleiding bij beide groepen wordt gedaan door de leerkrachten en stagiaires.
Het is vandaag pas rond gekomen, dus vandaar dat er nu pas een bericht in uw richting
komt.
Zwemkampioenschappen
Op woensdag 28 maart gingen we met 11 kinderen naar het zwembad in Kapelle.
Daar waren de schoolzwemkampioenschappen voor scholen uit de gemeente Kapelle.
Er deden 25 teams mee van ‘t Honk, De Moolhoek, De Linge, Obs Wemeldinge en de
Hoeksteen.
De Wemeldingse Spetters eindigden op de 11e
plaats en de Oosterscheldespetters op de 4e
plaats. Fantastisch gedaan jongens en meisjes.
Fijn dat er ook weer een paar ouders mee gingen
om te helpen coachen.
Bedankt voor jullie hulp! Het was een geslaagde
middag.

Onze jarigen in April en Mei
April
Jedidja Nieuwenhuijse
Jasmijn Abbink
Tess van Waarde
Sanne Jimkes

Mei
Manuel Smallegange
Hezeal Asghar
Lauran Huissen
Sjoerd Bommeljé
Luca Stam
Sem Dekker
Isabelle Meijboom

Van harte gefeliciteerd allemaal en een gezellige dag gewenst!
Tuin
De laatste weken is er door de tuinman en de kinderen en ouders heel hard aan de tuin
gewerkt.
Er is een tunnel en tipi van wilgentenen in de maak. Het is de bedoeling dat het een tuin
van en voor de kinderen wordt.
Daarom is het ook heel jammer dat
er nu al weer vernielingen zijn
aangericht. We willen u vragen
wanneer u iets ziet op het plein wat
niet klopt het even aan één van ons
door te geven.
Zodat we een leuke en mooie tuin
krijgen en kunnen behouden.

Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda
In september afgelopen jaar zijn wij naar Oeganda
geweest. Naar het kindertehuis van papa Piet en
mama Pita in Mukono.
In augustus hopen we daar weer 2 ½ week naar toe
te gaan. We gaan dan helpen bouwen aan een
tienerhuis en ondersteunen in het tehuis waar nodig.
Op vrijdag 13 april komen Piet en Pita naar
Wemeldinge om iets over dit fantastische werk te
komen vertellen.
U bent van harte uitgenodigd om naar hen te komen
luisteren en te horen wat wij daar gaan doen.
De avond is in de Maartenskerk en begint om half 8.
Mappy en Ad

Techniek ateliers/Hoeksteen Solar race
Wanneer: 4 APRIL T/M 18 MEI 2018 MET EEN DAVERENDE AFSLUITING OP
VRIJDAGMIDDAG 25 MEI, DE RACE TUSSEN DERTIEN TEAMS VAN DE SCHOOL
Waar: De Hoeksteen Wemeldinge
Op woensdag 4 april is de aftrap van een groot schoolproject, waarbij alle leerlingen van
De Hoeksteen de kans krijgen om hun talent op het gebied van techniek te ontdekken en
te oefenen. Het team van de school vindt het belangrijk dat kinderen zich kunnen
oriënteren op meer dan rekenen en taal, dat ouders hun talent voor de school kunnen
inzetten en dat leerlingen van alle leeftijden samenwerken aan hetzelfde doel.
Onder begeleiding van Van de Velde Installatiegroep uit Yerseke starten de kinderen met
een groot project over techniek. Kinderen zijn van jongs af aan geïnteresseerd in het hoe
en waarom van de dingen om hen heen. Ze groeien op in een wereld vol techniek en
techniek is bij uitstek geschikt om een rijke omgeving op scholen in te richten.
Brede ontwikkeling, daar draait het om in het onderwijs. Techniek levert daar een mooie
bijdrage aan. Een harmonische ontwikkeling richt zich niet alleen op kennis overdragen,
maar ook op onderzoeken en ontdekken. Niet alleen verbaal en abstract leren, maar ook
praktisch en concreet leren.
Van de Velde Installatiegroep levert graag een bijdrage om techniek onder de aandacht
te brengen.
Jaarlijks, in februari, organiseren ze daarvoor de Van de Velde Techniek Challenge.
Gemiddeld 120 basisschoolleerlingen strijden dan, in ongeveer 30 teams, om de Van de
Velde Techniek Cup. Een enorm grote wisselbeker die de kinderen nauwelijks kunnen
tillen. En dat alles om kinderen te laten kennismaken met techniek in de hoop dat ze
later, bij het maken van profielkeuzes op de middelbare school, meer voor techniek gaan
kiezen.
Nu brengen ze techniek onder de aandacht bij onze leerlingen van CBS De Hoeksteen.
De voorbereidingen voor de Hoeksteen Solar Race beginnen op woensdag 4 april met
een kick-off. Een demonstratie met een raceauto op zonne-energie, presentatie van een
model in 3D van een te ontwikkelen racebaan, het delen van de opdracht met de
leerlingen en het bekendmaken van de
teams.
Op donderdag 5 april krijgen de
leerlingen van de bovenbouw een
workshop rekenen. Ze leren dan hoe ze
kunnen berekenen hoeveel energie
nodig is om een bepaalde snelheid te
behalen.
Vanaf vrijdag 6 april gaan de teams, die
bestaan uit kinderen van alle
leeftijdsgroepen, aan de slag met het
bouwen van raceauto’s en een racebaan
onder begeleiding van ouders en grootouders. De racebaan wordt aangekleed met
draaimolens, watermolens en andere gebouwen die allemaal werken op zonne-energie.
Op vrijdag 25 mei is vervolgens de grote dag. Dan strijden de dertien teams om
de Hoeksteen Solar race Bokaal.
Als u nog een bijdrage wilt leveren….hulp is nog welkom!

Afsluiting judolessen

Maandag 9 april overhandigd wethouder Herselman de Schooljudo diploma’s aan 85 kinderen van
onze school. Vier weken lang hebben zij met enorm enthousiasme en heel veel inzet en plezier
gewerkt in de dojo op school. Dit jaar stond het thema ‘vertrouwen’ centraal. De kinderen hebben
gewerkt aan vertrouwen in elkaar, zelfvertrouwen, het groeien van vertrouwen en de tegenpool van
vertrouwen: verraad. Ze hebben geleerd over groepsdruk en het verschil tussen goed en kwaad en
alle grijswaarden ertussen in.
Opknappen school
Vandaag of morgen is het tweede lokaal gereed en gaat groep 8 terug naar het eigen
lokaal en kan de volgende groep naar het wissellokaal tegenover de BSO.
Dit zal groep 3 zijn. Verhuizing gepland op woensdag 4 april. In dat lokaal worden niet
alleen de muren en de kozijnen geschilderd. Er komt ook een nieuw plafond in. Het zal
dan ongeveer anderhalve week duren voordat de volgende groep ( 4 en 5) aan de beurt
is.
Eindelijk voorjaar, dus tijd voor buitenles en tijd voor de tuin…...

