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Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.
Belangrijke data:
November:
13 Start schoolfruit
13 BLP-middag Kinderen zijn om 12.00 uur vrij
20 Meester Roeland directie overleg
20 Oudercontact moment
22 Oudercontact moment
27 Sprookje groep 3 t/m 7
27 Juf Maryanne jarig
29 Meester Alfred opleiding rekencoördinator

December:
3 OR vergadering
4 Meester Roeland directieoverleg
5 Sinterklaas
12 MR vergadering
18 Meester Hedzer jarig
20 Kerstfeest in de klas
20 “Kerst Inn”
21 Meester Yme jarig
25 Juf Koosje jarig
22 december – 6 januari Kerstvakantie

Welkom
Mia de Jong, Jade Rienks, Dylana Hoen worden in december 4 jaar. De
komende periode zullen zij gaan proefdraaien. We wensen Mia, Jade en
Dylana een hele fijne leerzame tijd toe op de Hoeksteen en hopen dat zij zich
snel thuis zullen voelen.
Tostidagen
De tostidagen zijn op maandag 3 december in groep
1a/2a, op dinsdag 4 december in groep 4 en op woensdag 28 november.
in groep 1b/2b. Op maandag 11 dec. in groep 3, op dinsdag 11 dec. in
groep 8, op woensdag 12 dec. in groep 5 en op donderdag 13 dec. in groep
6/7. De kinderen kunnen op de tostidag hun broodje kaas in de oven
stoppen, zodat ze een lekkere tosti kunnen eten.
Kanjerles, stukje van de kinderen uit groep 5.
Kanjerles gaat over vertrouwen. En dat er niet meer wordt gepest. En dat we goed met elkaar
omgaan. En dat de kinderen gelukkig zijn. En dat de leraren ook blij zijn. En dat we veel gebruik
maken van de petten. En dat we goed met elkaar praten en elkaar goed begrijpen, zodat niemand
meer alleen is. Dat we niemand pijn doen.
Groetjes groep 5.
Sparen zendingsgeld
Tot de kerstvakantie sparen we het zendingsgeld voor Sulawesi. Een
aardbeving gevolgd door een tsunami heeft op eiland Sulawesi veel schade
aangericht en mensen hebben vele familieleden verloren. Tot 1,5 miljoen
mensen hebben dringend hulp nodig. Het geld kan worden besteed aan veilig
drinkwater, medicijnen en onderdak. De kinderen kunnen het zendingsgeld
aan de leerkracht geven, bij voorkeur op maandagochtend.
Schoolfruit
Yes, morgen (13 november 2018) gaat het EU-Schoolfruitprogramma eindelijk
van start! Dit schooljaar ontvangen bijna 3000 basisscholen 20 weken lang
voor elke leerling 3 stuks gratis fruit en groente. In totaal krijgen 520.000
kinderen schoolfruit. Dat zijn gezamenlijk meer dan 31 miljoen stuks fruit en groente. Op de

Hoeksteen krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 het fruit op dinsdag, woensdag en donderdag. De
kinderen hoeven dan zelf geen fruit mee te nemen.
Leerlingenraad
In de groepen 5 t/m 8 zijn er verkiezingen geweest wie er namens de groep in de leerlingenraad
komt. De volgende kinderen zijn de vertegenwoordiging van hun groep. Justin (groep 8), Zoia
(groep 7), Yelka (groep 6) en Lotte (groep 5). De kinderen hebben hun eerste bijeenkomst al
gehad. De leerlingenraad mag meedenken over het reilen en zeilen op school. De volgende
bijeenkomst is op donderdag 6 december.
Nieuws vanuit de OR
Hebben uw kinderen genoten van de broodjes knakworst die ze hebben gegeten voor de
herfstvakantie? Ze vonden gretig aftrek :-)
Vorige week heeft u per mail al informatie ontvangen over Schoenmaatjes. Vult u ook vóór 26
november samen met uw kind een schoenendoos? U mag de schoenendozen in de studieruimte
zetten.
Inmiddels zijn wij alweer druk met de voorbereidingen van de “Kerst Inn” op donderdag 20
december. We willen dan graag gezellig samen kerst vieren onder het genot van een hapje en een
drankje. Wij zorgen met de kerstcommissie voor een gezellige kerstsfeer. U ontvangt binnenkort de
officiële uitnodiging met meer informatie.
Voor het zover is komt eerst Sinterklaas. Vrijdagavond zullen we met een aantal enthousiaste
ouders school in sinterklaasstemming brengen.
Wij zullen zorgen dat er op 5 december koffie en pepernoten voor u klaar staan zodat we
gezamenlijk met de kinderen kunnen wachten op de komst van de Sint en zijn pieten.
Hartelijke groet namens de OR,
Dieuwke Blaauw
(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.
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
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

