Christelijke Basisschool De Hoeksteen
Tel. 0113-626127
mail : hoeksteen@alphascholengroep.nl

Nieuwsbrief 2
schooljaar 2016 - 2017
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de 2e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Net voor de herfstvakantie is juf Leanne met ziekteverlof gegaan. We willen haar heel
veel sterkte en van harte beterschap wensen. Fijn dat meester René haar in beide
groepen komt vervangen. Wij heten hem van harte welkom op onze school.
Komende periode gaan we in alle groepen ons voorbereiden op het komende Kerstfeest.
Het feest waarbij we mogen vieren dat Jezus, Gods Zoon voor ons op aarde is gekomen.
Het team van CBS De Hoeksteen

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

Agenda
Onze jarigen
Schoolfruitprogramma
Bidden op school
Open dagen
Zendingsdoel
Sinterklaas
Welkom op school
Verkiezingen kinderburgemeester 2016
Kerstviering
Ooievaarsberichten
Ontbijten met de burgemeester
Actie schoenmaatjes

Agenda : de belangrijkste data dit schooljaar
Donderdag 10 november
week van 14 november
week van 28 november
donderdag 1 december
week van 12 december
woensdag 21 december
26 december t/m 6 januari
week van 16 januari
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

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

burgemeestersontbijt groep 5
open dagen
nieuwsbrief directie
Sinterklaasviering
nieuwsbrief school
lichtjestocht school
Kerstvakantie
Ouderavond
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 november:
Noa Oosterwijk
Daniëlle Kramer
Jesse Dekker
Daan van Es
Daan Janse
Mitchel Houmes
Tim Oosterwijk

Onze jarigen in december:
Dies Glerum
Roan van Hoorn
Xander Mesu
Lena Zblewska

Schoolfruitprogramma
Dit programma biedt onze school vanaf deze week 20 weken gratis fruit en groente
aan. Dit om het eten van groente en fruit te stimuleren.
Uit onderzoek is gebleken dat er door kinderen vaak nog te
weinig groente en fruit wordt gegeten.
Naast het eten van groente en fruit worden er lessen gegeven
om de kennis over groente en fruit te vergroten. De kinderen
proeven en onderzoeken diverse soorten fruit en groente. Ze bekijken hun eigen
groente- en fruit gebruik en leren lekkere gerechten
maken met de producten.
Na de 20 weken kijken we hoe we verder kunnen gaan
met het stimuleren van eten van groente en fruit.

Bidden op school
Elke maand komt er een klein groepje bestaande uit een opa, oma, aantal ouders, een
oud collega en juf Mappy bij elkaar om te bidden voor de kinderen, ouders en
leerkrachten van de Hoeksteen. Maar ook voor alle kinderen van Wemeldinge. We vinden
bidden erg waardevol en zijn er van overtuigd dat de kinderen gebed nodig hebben. We
zouden het erg fijn vinden dat we de groep wat kunnen uitbreiden.
Hoe ziet het uurtje bidden er uit?
Eerst houdt één van ons een korte inleiding. Waarna we nadenken
over gebedspunten. We houden dan een kringgebed. Degene die de
avond de inleiding houdt, sluit het gebedsrondje af. Het is niet verplicht om hardop te
bidden, maar het is al fijn om er bij te zijn.
De eerstvolgende gebedsbijeenkomst is op dinsdag 29 november

Open dagen
In de week van 14 tot 18 november worden er in alle groepen open lessen gegeven.
Wanneer u het leuk vindt om in de klas van uw zoon of dochter te komen kijken bent u
van harte welkom. Bij de deur van de lokalen zal vanaf woensdag 9 november een
intekenlijst hangen met data en tijden wanneer de lessen gegeven worden.
U kunt de lijst invullen t/m 11 november.
We hopen dat veel ouders van de gelegenheid gebruik maken om te komen kijken hoe er
op de Hoeksteen gewerkt wordt om alle talenten uit de kinderen te halen.

Zendingsdoel
De laatste 2 maanden van het jaar is het zendingsgeld nog bestemd voor Stichting
Hope4Hope. Hieronder vindt u nog meer informatie over het werk van Hope4Hope.
In Kenia is het verschil tussen rijk en arm enorm groot. 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 de hoop daardoor een
betere toekomst te vinden. Ze zoeken hun hoop op een beter leven dus op de verkeerde
plekken. Om hen te helpen is Hope4Hope opgericht! Hope4Hope is een organisatie
gevestigd in een buitenwijk van Mombasa, Kenia. Door middel van verschillende
activiteiten willen wij laten zien dat er hoop mag zijn en dat dit op een positieve manier
bereikt kan worden.
Wat ze doen
De activiteiten die aangeboden worden, zijn gericht
op het samenbrengen van jongeren en het ontplooien van
talenten. Dit is voor jongeren
namelijk de manier om weer hoop te krijgen op een
betere toekomst. Het werk van Hope4Hope bestaat
uit 4 categorieën:
1. Kunst
We geven jongeren de kans zich te ontwikkelen in het maken van muziek. Hiervoor is
een opnamestudio gestart en worden verschillende evenementen georganiseerd, zoals
talentenshows.
2. Sport
Er is een voetbalteam opgezet dat meedraait in een kampioenschap. Hierdoor leren de
jongeren gezamenlijk naar een doel te streven en ontwikkelen ze zich in hun talenten.
3. Zorg
Verschillende kinderen in Mombasa hebben geen huis om in te wonen en geen geld om
naar school te gaan. Er wordt voor gezorgd dat deze kinderen een dak boven hun hoofd
hebben en naar school kunnen.
4. Werk
We willen de kinderen leren hoe je op een geschikte manier geld kunt verdienen, door
bijvoorbeeld een klein bedrijfje op te zetten.

Sinterklaasviering
Donderdag 1 december is het weer
zover……….Sinterklaas komt met zijn pieten naar de
Wemeldingse scholen.
’s Morgens bezoeken zij de OBS en ’s middags komen
zij naar de Hoeksteen. Natuurlijk willen wij er bij zijn als
hij aan komt varen. Ook dit jaar is
dit weer op het sluisplateau bij Juno en Bom Dia.
De school begint die morgen gewoon om 8.30 uur.
We lopen zonder ouders, maar met de kinderen van groep 1 t/m 8 vanaf school naar de
Sluis, waar Sint en zijn pieten rond 9.15 uur zullen aankomen. Als u het leuk vindt de
intocht bij te wonen kunt u naar het sluisplateau komen, waar Sinterklaas zal worden
verwelkomd. In een optocht lopen we daarna weer terug naar school.
Mede dankzij sponsoring van WeWiCo en MKB Wemeldinge kunnen we dit intochtsfeest
organiseren.
De groepen 1-2 en 3-4 krijgen ’s middags Sint en zijn pieten op bezoek in de klas.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vieren het sinterklaasfeest in hun eigen klas, met
surprises voor iedereen.
Donderdag 1 december is er geen bibliotheek op school. De bibliotheekboeken mogen die
dag thuis blijven.

Na de herfstvakantie kwam Fayenna Wondergem bij ons op
school. Fayenna is naar Wemeldinge verhuisd en komt bij ons in
groep 1.
We heten haar van harte welkom en wensen haar een heel fijne
tijd toe op de Hoeksteen.

Verkiezingen kinderburgemeester 2016
Ook dit jaar doet de Hoeksteen mee aan de kinderburgemeester verkiezing.
Izak op ’t Hof gaat onze school vertegenwoordigen op woensdag 14 december in de
raadszaal in Kapelle. Maar eerst hebben wij nog een skype sessie met de burgemeester
op woensdag 16 november. Tijdens deze skype sessie zal Izak de woordvoerder zijn van
onze groep. Samen met de leerlingen zullen wij een aantal vragen op papier zetten,
zodat wij van alles te weten komen over de burgemeester! Izak zal ook nog aan de
burgemeester vertellen waar hij zich hard voor wil maken en wat leeft onder de
Wemeldingse jeugd. Wij wensen Izak heel veel succes!

Kerstviering
Op 21 december gaan we weer de lichtjestocht organiseren. Een
wandeling door Wemeldinge, waarbij we diverse gedeeltes uit het
Kerstevangelie tegenkomen.
In de volgende nieuwsbrief kunt hierover meer informatie lezen. Maar we kunnen nog
steeds glazen potjes gebruiken. In de onderbouwhal staat een krat waar u de potjes in
kunt zetten. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Ooievaarsberichten
Sem Sprenger uit groep 8 heeft een broertje gekregen.
Wij wensen de ouders en Sem en Djim veel geluk met dit kleine
wondertje.
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Jack.

Evita de juf van de BSO heeft een dochtertje gekregen. Wij feliciteren
haar en haar man met de geboorte van deze kleine meid.

Ontbijten met de burgemeester
Donderdag 10 november komt burgemeester Stapelkamp ontbijten samen met
groep 5. De kinderen hebben al een heleboel vragen bedacht, die ze tijdens het ontbijt
aan de burgemeester willen vragen.

Groep 5 veel plezier en smakelijk eten.

Actie Schoenmaatjes
Afgelopen week hebben de kinderen een brief mee gekregen met informatie over de actie
Schoenmaatjes.
Deze actie heeft als doel de kinderen leren delen met de kinderen in andere landen, die
veel minder schoolspullen en toiletartikelen hebben dan wij. Het is de bedoeling dat de
doos op school versierd wordt en dat daarna de doos gevuld mee terug naar school
komt. Het zou leuk zijn dat we op 29 november 100 dozen naar het verzamelpunt
kunnen brengen. De diaconie van de Maartenskerk betaalt de verzendkosten (€ 6,- per
doos). Dus doe allemaal je best om kinderen in Afrika, Irak en Modavië blij te maken.

