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Nieuwsbrief mei ’17 – ‘18
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
- de agenda
- het vakantierooster
- nieuwe leerlingen
- eindtoets groep 8
- de pizza avond van 16 april
- strandfeest
- onze jarigen
- Noah’s Arc Children Ministry Uganda
- verbouwing
- MR nieuws
Agenda : de belangrijkste data dit schooljaar
Vrijdag 25 mei
Week van 4 juni
Vrijdag 22 juni
Week van 25 juni
Woensdag 4 juli
Donderdag 5 juli
Vrijdag 6 juli

:
:
:
:
:
:
:

afsluiting techniek ateliers Hoeksteen Solarrace, 14.00 uur
schoolkamp (gr. 7 en 8) en strandfeest (gr. 1 t/m 6)
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
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma 21/05
ma 09/07 – vr 17/8 2018

Nieuwe leerlingen
De afgelopen periode zijn drie nieuwe leerlingen aangemeld en er zijn nog gesprekken
gepland met ouders die op school willen komen kijken!
Heel fijn dat ouders weer vertrouwen hebben in de school en in onze werkwijze! Bedankt
daarvoor!

Eindtoets groep 8 en ander toetsnieuws
Spannende week….de uitslag van de eindtoets kan vanaf woensdag binnenkomen.
Nog even afwachten …. De kinderen hebben enorm hun best gedaan dus dat worden vast
mooie resultaten.
De andere groepen beginnen komende week aan de Cito Toetsen, zodat we de
vorderingen van dit schooljaar weer goed in beeld hebben.
Pizza’s eten op school
Op 16 april hadden we 29 ouders en 23 kinderen op school om mee te denken over De
Hoeksteen. Wat gaat goed? Wat kan beter?
En natuurlijk om pizza’s te eten…. Er was niets over, dus ze hebben vast gesmaakt!
We hebben heel veel zinnige opmerkingen gekregen van zowel de ouders als de
kinderen. Bedankt daarvoor!
Blij waren we met het enorme aantal complimenten over wat allemaal goed gaat op de
school. Bedankt daarvoor! Dit betekent dat we op de goede weg zijn!
Ook bedankt voor de verbetertips! Het team gaat zich in de komende periode
voorbereiden op het volgende schooljaar. Daarbij worden de verbeterpunten
meegenomen! Op school kan u de lijsten bekijken en als u niet aanwezig bent geweest,
nog toevoegingen doen!
Strandfeest in de week van het schoolkamp
Op 20 en 21 april hebben we twee prachtige schoolreizen gehad, aangeboden door Rojas
tankers in verband met hun 35-jarig bestaan. Zelf hadden we nog geen schoolreis
geregeld. Om bepaalde redenen hebben we in overleg besloten om in de kampweek een
alternatieve schoolreis voor groep 1 t/m 6 te organiseren. Geen grote schoolreis met de
nodige kosten voor de ouders, maar een mooi feestje met de kinderen op ons eigen
Wemeldingse strandje. Omdat we rekening moeten houden met het tij zullen we de
schooltijden wat aanpassen. We starten om half 10 op school en sluiten het feest om 3
uur weer af.
We kijken in de week vooraf hoe de weersvoorspellingen zijn en besluiten dan welke dag
het wordt. Als het weer het toelaat wordt dat maandag 4 juni of dinsdag 5 juni. U hoort
vroegtijdig wat het wordt.
Onze jarigen in mei en juni
Mei

Juni

Sjoerd Bommeljé
Luca Stam
Sem Dekker
Isabelle Meijboom

Jace Nelis
Jasmijn Abbink
Vajèn de Prieëlle
Romeo Nieuwenhuijse
Emma Nieuwenhuize
Milan Cornelisse
Noa v/d Weiden

Van harte gefeliciteerd allemaal en een gezellige dag gewenst!

Noah’s Arc Children Ministry’
Van 2 t/m 18 augustus hoop ik samen met mijn man weer naar Mukono in Oeganda te
gaan om mee te helpen in het kindertehuis van Piet en Pita Buitendijk. We gaan mee als
reisleiding met een groep van 10 meisjes van 16 t/m 18 jaar. We helpen bouwen aan een
tienerhuis en gaan leuke activiteiten organiseren voor de kinderen. Ook gaan we helpen
met het verzorgen van de babies. Vanuit Mukono kregen we het onderstaande
verlanglijstje. Misschien wilt u als ouders ook een steentje
bijdragen aan dit mooie werk in Mukono.
Dan volgt hier het lijstje:
Luiers (katoen)
Kleding (kinderen)
Knutsel- en schoolmaterialen (denk aan pennen, schriften etc.)
Wol
Sudo creme
Paracetamol zetpillen voor kids 60, 120 en 240mg
Neussprays voor kinderen
Ik zou het erg fijn vinden als u mij wilt helpen om mijn koffer met dergelijke zaken te
vullen!
Bij voorbaat dank juf Mappy
Verbouwing
De verbouwing van de school vordert… De lokalen van de groepen 1 en 2, groep 3, groep
5 en 6 en groep 8 zijn nu klaar. Het plafond in de hal zit er ook nieuw in.
Groep 4 en 5 zijn vandaag verplaatst naar het speellokaal, zodat ook hun lokaal
aangepakt kan worden. Daarna wordt de hal verder afgewerkt.
De oplevering is gepland op 15 juni.
Wijziging in het werkrooster van de leerkrachten
Op vrijdag 18 mei is meester Johan in zijn eigen groep en juf Marit in groep 8.
Op donderdag 24 mei is juf Leanne in groep 8 en juf Marit in groep 6/7.
Fusie Facetscholen en Alberoscholen
De twee Facetscholen sluiten dit jaar aan bij Alberoscholen. Het betreft een fusie op
bestuursniveau. De scholen blijven apart functioneren en worden niet samengevoegd.
Techniek ateliers, uitnodiging afsluitende Solar race, extra werkmomenten
Komende vrijdag 18 mei werken we weer verder aan de raceauto’s op zonne energie en
aan de bijbehorende racebaan, want volgende week vrijdag 25 mei is het al zover. Dan
sluiten we de techniek ateliers af met de Hoeksteen Solarrace.
We starten die middag om 14.00 uur op de weg voor de school. De race zal tot ongeveer
15.00 uur duren. We hopen dat u allemaal komt kijken en dat de kinderen allemaal een
uurtje langer op school kunnen blijven! Na afloop is er een prijsuitreiking en een drankje
om het weekend te verwelkomen.
Om de baan en de auto’s tijdig af te krijgen zijn er twee extra werk momenten ingepland.
Deze zijn op dinsdagochtend 22 mei van kwart voor negen tot tien uur en
donderdagochtend 24 mei op dezelfde tijd.
WE KUNNEN DAN HULP GEBRUIKEN! DUS MOCHT U DEZE MOMENTEN KUNNEN,
GRAAG!

Besproken in de MR, 14 mei 2018

- Directienieuws
-verbouwing hal/lokalen
- formatie
- reactie Prokino/Kibeo i.v.m. peuter-kleutergroep
-AVG - nieuwe Europese privacywetgeving
- voorgenomen fusie Albero-Facetscholen
-Voorbereiding volgend schooljaar
- Rondvraag
- Ateliers
- Hygiëne school
- Koningsdag 2020
De notulen van de MR vergaderingen zijn altijd op school ter inzage beschikbaar.
Leden MR:
Personeelsgeleding:
Marjan de Groene
Lucie Herrebout
Oudergeleding:
Judith Jimkes
Danielle Schouwenaar
Catherine Ruisaard
Vakantiebieb voor het hele gezin
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb. Dankzij de VakantieBieb blijven
duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want
doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb
stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor het hele
gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en
met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e-books.
Winactie: Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze
kans op een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is
en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op
www.vakantiebieb.nl.

