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Kerstviering
Dit jaar vieren we met elkaar Kerst met het lopen van de lichtjestocht. Tijdens deze
verlichte wandelroute komen we allemaal fragmenten tegen van het Kerstevangelie.
Samen lopen we zo op weg naar het Licht van de wereld in de vorm van dat kleine
baby’tje in de stal. Jezus Christus die voor ons op aarde kwam om verlichting te brengen
in een wereld vol duisternis.
Tijdens deze wandeling zal een ensemble van OKK zorgen voor een muzikaal intermezzo.
Eén van de leden zal daar staan met een collectebus om een vrijwillige bijdrage te
vragen.
We hopen dat we met elkaar een fijne en gezegende wandeling zullen hebben en dat we
met elkaar ons verbonden voelen door dat Licht.
Deze week kunt u een uitnodiging verwachten die met het jongste kind uit het gezin mee
gegeven zal worden. Mocht u nog vergeten zijn u op te geven, dan vinden wij het fijn om
dat nog te horen.
Het team van CBS De Hoeksteen
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
* Agenda
* Onze jarigen
* Zending
* Actie Schoenmaatjes
* Welkom
* Opbrengst Kinderpostzegels
* De was
* Ooievaarsberichten

Agenda : de belangrijkste data dit schooljaar
woensdag 21 december
vrijdag 23 december
26 december t/m 6 januari
donderdag 19 januari
dinsdag 7 februari
week van 13 februari
woensdag 15 februari
week van 20 februari
donderdag 23 februari
27 februari t/m 3 maart
woensdag 8 maart
vrijdag 24 maart
donderdag 13 april
14 en 16 april
vrijdag 21 april
24 april t/m 5 mei
25 en 26 mei
maandag 5 juni
12 t/m16 juni
week van 12 juni
vrijdag 30 juni
week van 3 juli
woensdag 12 juli
donderdag 13 juli
vrijdag 14 juli
17 juli t/m 25 augustus
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lichtjestocht school
alle groepen om 11.30 uur vrij
Kerstvakantie
Ouderavond
Studiedag : kinderen vrij
10 minuten gesprekken
Alpha studiedag : kinderen vrij
projectweek
Kijkavond project
Voorjaarsvakantie
Biddag (op school)
Pannenkoekendag
Paaslunch
Goede Vrijdag, 2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Schoolkamp groepen 7 en 8
Schoolreisjes groepen 1 t/m 6
studiedag team (kinderen vrij)
10 minuten gesprekken
musical groep 8
spelletjesdag
opruimdag ( kinderen vrij)
Zomervakantie

De agenda wordt elke nieuwsbrief geactualiseerd. De laatste agenda is altijd leidend.
Onze jarigen in januari
Laurens Tuijnman
Jesse Nieuwenhuize
Joost Ruisaard
Luana Tuijnman
Dylan de Prieelle
Izak op ’t Hof
Megan Glerum
Onze jarigen in februari
Thom Meijboom
Vince Houtekamer
Niels van Oosten
Manon Bruijnooge
Isa Vermeulen
Casper Slager
Ynte Steenks

Tessa Verhaar
Suzi Zblewska
Sigrid Engering
Céline Smallegange
Tygo Verhage
Twan Peperzak

Van harte gefeliciteerd allemaal en alvast bedankt voor de lekkere traktaties!

Zending
Na de afgelopen periode kunnen we een gift van bijna € 200,- overmaken naar de
stichting Hope4Hope. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat deze stichting
kansarme kinderen in Kenia zicht geeft op een betere toekomst.
Voor het volgende half jaar zijn we nog op zoek naar een ander doel voor het
zendingsgeld. Als u een suggestie heeft kunt u dit doorgeven aan juf Mappy.
Actie Schoenmaatjes
We waren zeer verheugd dat we op 29 november 74 schoendozen naar het verzamelpunt
in Heinkenszand konden brengen.
Iedereen heel erg bedankt voor het mooi versieren en het vullen van de dozen. De
kinderen in Afrika en Moldavië zullen zeker heel blij zijn met deze mooie cadeaus.
Welkom
We heten de familie Asghar uit Pakistan van harte welkom in Wemeldinge.
Hazael zit in groep 3 en Irene in groep 2. Het is extra wennen omdat de Nederlandse taal
nog lastig is. We hopen dat ze snel wennen en wensen hen een fijne tijd toe bij ons op de
Hoeksteen.

Opbrengst Kinderpostzegels
Uit de brief van stichting Kinderpostzegels :
Wat zijn we supertrots op u en uw leerlingen!
De kinderen van uw school hebben een fantastisch bedrag opgehaald :
Groep 6
€ 1277,76
Groep 7
€ 1549,89
Groep 8
€ 1478,81
Met de opbrengst kunnen we heel veel kwetsbare kinderen in Nederland en het
buitenland helpen.
De was
In de afgelopen maanden hebben een heleboel ouders op vrijdag een keer de was
meegenomen. Hartelijk dank hiervoor!
We hebben weer een nieuwe lijst opgehangen voor de komende periode. Als u ons en de
kinderen hierbij een keer wilt helpen stellen we het zeer op prijs uw naam op de lijst te
zien.
Ooievaarsberichten
Dit keer 2 berichten van geboortes.
Op 25 november is er bij juf Nicole een dochtertje geboren.
Zij heet Valerie. Van harte gefeliciteerd !
En op donderdag 8 december is er bij Jasmijn en Jens Abbink
een broertje geboren.
Hij heet Lars. Wij feliciteren Jasmijn, Jens en hun papa en mama van harte met de
geboorte van Lars en wensen hen heel veel geluk en gezondheid toe.

