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Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.
Belangrijke data:
Sept:
3 Meester Alfred jarig
6 Inloop ouders 13.30 uur
10 OR vergadering
11 Info avond groep 3 en 8
12 Startdienst in Trinitas
12 Start Jantje Beton actie (gr3-8)
12 Info avond groep 1 en 2
18 MR vergadering
20 Startgesprekken

25 Startgesprekken
26 Kinderpostzegelactie (gr 7/8)
28 Juf Sietske jarig
Oktober:
1 OR vergadering
3 Start Kinderboekenweek
5 CBO Meilândag (alle kinderen zijn vrij)
10 Juf Siemie en juf Kirsten cursus Schatkist
22- 26 herfstvakantie
30 MR vergadering

Welkom
Het nieuwe schooljaar is begonnen. We wensen alle kinderen, ouders en
leerkrachten een heel fijn schooljaar toe. Een aantal kinderen is deze week
nieuw begonnen bij ons op school. Novi Lenes, Julia Spadaro en Jula van
Aurich (allemaal in groep 1). We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op
de Hoeksteen.
Tostidagen
De tostidagen in de maand september zijn op maandag 17 sept. in groep
1a/2a, op dinsdag 18 sept. in groep 4 en op woensdag 19 sept. in groep
1b/2b. Op maandag 24 sept. in groep 3, op dinsdag 25 sept. in groep 8, op
woensdag 26 sept. in groep 5 en op donderdag 27 sept. in groep 6/7. De
kinderen kunnen op de tostidag hun broodje kaas in de oven stoppen,
zodat ze een lekkere tosti kunnen eten.
Gymdagen 2018-2019
Groep 3 woensdag (op vrijdag buiten spelen)
Groep 4 woensdag en vrijdag
Groep 5 woensdag en donderdag
Groep 6/7 maandag en woensdag
Groep 8 maandag en woensdag
Extra vrije dagen
Naast de reguliere vakanties zijn er nog een aantal losse dagen waarop de kinderen vrij zijn.
Hieronder het overzicht.
Vakantierooster 2018 – 2019
Zomervakantie 2018 21-07 t/m 2-09
Herfstvakantie
22-10 t/m 28-10
Kerstvakantie
24-12 t/m 06-01
Voorjaarsvakantie
18-02 t/m 24-02
Paas/meivakantie
19-04 t/m 5-05
Hemelvaart
30-05 t/m 31-05
Pinksteren
10-06
Zomervakantie 2019 15-07 t/m 23-08
De leerlingen zijn op 12-07-2019 ook vrij.

Vrijdag 5 oktober CBO Meilandag (kinderen zijn de hele dag vrij)
Dinsdagmiddag 13 november (kinderen om 12.00 uur vrij)
Maandag 28 januari (kinderen zijn de hele dag vrij)
Dinsdagmiddag 19 maart (kinderen zijn om 12.00 uur vrij)
Maandag 17 juni (kinderen zijn de hele dag vrij)
Startdienst
Op woensdag 12 september hebben we onze
gezamenlijke startdienst met de kinderen van de 5
Christelijke scholen uit Heerenveen in de Trinitas
kerk. We lopen hier met alle kinderen naar toe. Het
thema van de dienst is: “Welke keuze maak jij?”.
De startdienst wordt verdeeld in twee groepen:
De onderbouwgroepen 1 t/m 4 van 9.00 - 9.45 uur.
De bovenbouwgroepen 5 t/m 8 van 10.30 - 11.15
uur.
Inloop middag + koffie
Op donderdag 6 september worden alle ouders om 13.30 uur uitgenodigd voor de inloopmiddag. Op
deze middag worden ouders door hun kinderen rondgeleid door de school en laten hun boeken,
schriften en eventuele werkjes zien. De leerkrachten zijn beschikbaar voor enkele vragen. De OR
zorgt voor een kopje koffie.
Informatieavond
In de groepen 1/2, 3 en 8 worden informatieavonden gehouden. Voor groep 1/2 op woensdag 12
september en voor groep 3 en 8 op dinsdag 11 september. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via
de leerkracht van uw kind. De ouders van de andere groepen krijgen een informatiebrief.
Startgesprekken/huisbezoek
Op donderdag 20 en dinsdag 25 september vinden de startgesprekken (voorheen de omgekeerde
10-minuten gesprekken genoemd) plaats in de groepen 3 t/m 8. Hierin kunt u, vanaf groep 3
samen met uw kind, vertellen over uw zoon of dochter. Wat gaat er al heel goed, wat kan nog
verbeterd worden en welke doelen zijn er voor het komende schooljaar. Hiervoor worden de
kinderen van groep 3 t/m 8 samen met hun ouders uitgenodigd. Voorafgaand aan het gesprek
krijgen de kinderen een vragenlijst mee. Deze worden thuis ingevuld. Deze vragenlijst ontvangt u
volgende week via de leerkracht van uw kind. De kinderen uit groep 1/2 zijn al of worden in het
najaar thuis bezocht door de leerkracht.
Kalender
De kalender voor het komend schooljaar is bijna klaar. Zodra deze gereed is ontvangt u een digitale
versie.
Nieuws van de verkeerscommissie
We hebben bij ons op school voor het schoolplein op de stoep
een rode streep. ’s Morgens mogen de auto’s er stilstaan om
de kinderen te laten uitstappen om daarna weer door te
rijden. Dus niet parkeren. Het is voor schooltijd dus niet de
bedoeling dat er fietsen bij de rode streep “geparkeerd”
worden. Na schooltijd is de rode streep bedoeld voor de
ouders die de kinderen met de fiets komen halen, dan mag u
er wel met uw fiets staan.
Na schooltijd is het niet de bedoeling dat er auto’s bij
de rode streep staan. Er zijn een aantal taxibusjes die
kinderen komen halen voor de bso. Hiervoor is een
taxibord neergezet, zou u uw auto niet bij het taxibord willen parkeren zodat de busjes
daar kunnen staan en niet bij de rode streep hoeven te staan.
Verder hebben we afgesproken dat we in de dr. G. van Schouwenlaan, wanneer de school
uitgaat, eenrichtingsverkeer hanteren. (inrijden in van Helomastraat richting van Maasdijkstraat.)

Alvast bedankt voor de medewerking en het begrip.
De van Helomalaan is een eenrichtingsstraat! U mag vanaf de Dr. G. van Schouwenlaan niet linksaf
de Helomalaan inrijden! Wilt u elkaar hier ook op aanspreken en dit doorgeven aan opa’s, oma’s en
alle andere betrokkenen die kinderen op komen halen?
De veiligheid van de kinderen staat voorop!
Website en facebook
Op de website en facebook is veel informatie te vinden over activiteiten die zich in de verschillende
groepen afspelen. Nu staan er bijvoorbeeld foto’s op van de start van het nieuwe schooljaar.
Onze website is vernieuwd. De komende week zullen de gegevens op de site worden vernieuwd.
http://dehoeksteen-meilan.nl/ en https://www.facebook.com/cbsdehoeksteen.heerenveen
(G)MR
Voor informatie over de MR verwijzen wij naar de website van CBS De Hoeksteen. Het emailadres
van de MR is mr.dehoeksteen@cbo-meilan.nl. Voor info over de GMR (o.a. agenda en notulen)
verwijzen we u naar de website van CBO Meilân onder de knop: Medezeggenschap.
Verlofaanvraag via website
U kunt het formulier voor de aanvraag van Schoolverlof van de website downloaden.
Reactie op de nieuwsbrief
Uw reactie is welkom, mondeling of via de mail.
Namens het team van de Hoeksteen,
Roeland de Jong

