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Nieuwsbrief 6

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
* Agenda
* Vakantierooster 2017 - 2018
* Onze jarigen in juni en juli
* Lied van de maand
* Vignet Gezonde school
* Schoolreisjes en schoolkamp
* Stichting Kinderen van Nieuw Aurora
* Sparen tot de zomervakantie
* Bereikbaarheid school
Agenda : de belangrijkste data
maandag 5 juni
12 t/m 16 juni
maandag 12 juni
dinsdag 13 juni
vrijdag 30 juni
week van 3 juli
woensdag 12 juli
donderdag 13 juli
vrijdag 14 juli
17 juli t/m 25 augustus

dit schooljaar
: 2e Pinksterdag
: Schoolkamp groepen 7 en 8
: Schoolreisje groepen 3 t/m 6
: Schoolreisje groep 1/2
: 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.
Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma 16-10 - vr 20/10
ma 25/12 - vr 05/01
ma 19/02 - vr 23/02
vr 30/03 – ma 02/04
ma 23/04 - vr 04/05
do 10/05 – vr 11/05
ma 21/05
ma 09/07 – vr 17/08

Onze jarigen in juni en juli
Juni
9
12
12
14
17
23
29
30

Juli
Max Hijstek
Fabiënne Boonman
Romeo Nieuwenhuijse
Emma Nieuwenhuize
Amber Bommeljé
Milan Cornelisse
Noa van der Weiden
Sven Klippel

5
6
10
25
29

Wout de Jonge
Colin Breel
Gianni Cornelisse
Levi Stam
Amy van Velzen

In mei werd Manuel Smallegange vier jaar en kwam bij ons op school in groep
1-2. In juni komen Jasmijn Joossen en Vayèn de Prieelle erbij in groep 1-2. We heten
jullie van harte welkom op De Hoeksteen. We wensen jullie een fijne schooltijd toe!

Lied van de maand
Juni
lied 8b “Zie de zon, zie de maan”
Vignet Gezonde school
Tijdens de ouderavond in februari vertelde juf Nathalie over de aanvraag voor het vignet
“Gezonde school”. Zeker nu we in onze visie nadrukkelijk verwijzen naar een gezonde
school, is het goed om naar zo’n predicaat toe te werken.
Deze week kregen we de uitslag van de beoordeling en is het vignet “Gezonde school”
aan de Hoeksteen toegekend. Natuurlijk gaan we dit feestelijk vieren, we denken aan
een moment tijdens de spelletjesdag in de laatste schoolweek.
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Op maandag 12 juni vertrekken de kinderen van de groepen 3 t/m 6 om 8.30 uur
richting Blijdorp.
Tussen de middag eten de kinderen daar frietjes en krijgen ze ook wat te drinken.
Rond de klok van 6 uur hopen we weer terug bij school te zijn.
U krijgt nog een aparte brief wat de kinderen allemaal mee moeten nemen.
Schoolreisje groep 1 en 2
De kinderen van groep 1/2 gaan op dinsdag 13 juni naar de Hollandse Hoeve.
Ook de ouders van deze groep worden hierover nader geïnformeerd.
Schoolkamp 12 t/m 16 juni
Als het goed is zijn de kinderen van groep 7 en 8 dan al vertrokken naar Hattem naar het
landgoed Molencaten om mollen te gaan vangen. Ook hierover krijgen de ouders aparte
informatie.
Wij wensen alle kinderen een geweldig schoolkamp of schoolreis. We hopen dat het
mooie weer blijft aanhouden zodat we geen regenjassen nodig hebben.
Stichting Kinderen van Nieuw Aurora

Wij zijn een nieuwe stichting die als doel heeft basisscholen en kinderen in het
binnenland van Suriname, te beginnen in Nieuw Aurora, kansen te geven zich te kunnen
ontwikkelen.
Om dat voor elkaar te krijgen kunnen ze onze hulp goed gebruiken. Deze zomervakantie
gaat er een container vol met schoolmateriaal en – meubilair naar Suriname. De
container willen we ook vullen met kinderkleding, sportkleding, speelgoed en knuffels
voor de 300 kinderen van Nieuw Aurora.
En daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Heeft u thuis nog kinder- en sportkleding,
speelgoed en knuffels over dan graag deze inleveren op school in een afgesloten stevige
plastiek zak of doos met erop vermeld wat er in zit, of het voor jongens of meisjes is en
graag de leeftijd erbij. De kinderen zullen u erg dankbaar zijn!
De voorzitter van de Stichting, Pim van Kampen, zal deze zomer er in Suriname
persoonlijk op toe zien dat alle spullen op de twee basisscholen (openbaar en christelijk)
en bij de kinderen goed terecht komen.
Onze stichting wordt ondersteund door de besturen en scholen van Alpha Scholengroep,
Nobego en Facetscholen.
Kijk ook op www.kinderenvannieuwaurora.nl
Het doel waar wij tot aan de zomervakantie voor sparen
Juntos Contigo is in 2005 ontstaan als een initiatief van de Nederlandse Janneke
Herrebout en Nicaraguaanse jongeren die een gezamenlijke missie voor ogen hadden:
hulp geven aan de armste en kwetsbaarste gemeenschappen in Nicaragua zodat mensen
zich kunnen ontwikkelen en een toekomst kunnen opbouwen buiten de vuilnisbelt.
GEZONDHEID ONTWIKKELING, HOUVAST STRUCTUUR TOEKOMST
- door samenwerking met lokale artsen en hulpverleners
- onderwijs als basisvoorwaarde
- een veilige plek bieden voor iedere jongere
- op maat gemaakte, langlopende programma’s en
het oprichten van een vakschool voor jongeren
Om deze doelen te kunnen realiseren is de stichting Asociación Juntos Contigo
Nicaragua opgericht. AJUCONTNIC is een maatschappelijke organisatie zonder
winstoogmerk.
Actuele projecten: In 2011 is een recycle project gestart waar meisjes en jonge
vrouwen leren om van papier, rubber, plastic en andere materialen nieuwe creatieve
producten te maken die ze kunnen verkopen. Met de hulp van Nederlandse professionals
en Nicaraguaanse initiatiefnemers zijn verschillende productlijnen ontwikkeld voor het
maken van o.a. tassen en sieraden. Van gerecycled papier worden verpakkingen
gemaakt.
‘Jardines de Esperanza’ Alle kinderen naar school-project
‘Conocimiento del mundo web’ computerproject
Bereikbaarheid school
De voicemail van school wordt soms pas in de loop van de dag beluisterd. U kunt ook
altijd een mailtje sturen : D.Bakker@alphascholengroep.nl Dan kan ik uw bericht snel
beantwoorden of doorgeven.
Met vriendelijke groet,
Team C.B.S. de Hoeksteen

