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Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.
Belangrijke data:
December:
3 OR vergadering
4 Meester Roeland directieoverleg
5 Sinterklaas
12 MR vergadering
18 Meester Hedzer jarig
20 Kerstfeest + ontbijt in de klas
20 “Kerst Inn”
21 Meester Yme jarig
25 Juf Koosje jarig
22 december – 6 januari Kerstvakantie

Januari:
7 Nieuwjaarstoost
7 OR vergadering
10 Meester Alfred opleiding Reken coördinator
14-18 Toetsweek
21-25 Toetsweek
22 Juf Houkje jarig
22 MR vergadering
28 BLP cursus, alle kinderen zijn vrij

Welkom
Donderdag 6 december komen er 2 nieuwe leerlingen bij ons op school. Lynn
Bakker komt in groep 2 bij juf Siemie en juf Diana. Haar grotere broer Jesper
Bakker komt in groep 5. Jesper en Lynn wonen in De Knipe. We wensen hen
een fijne, leerzame tijd toe op de Hoeksteen.

Tostidagen (herhaling)
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 10 december in groep 3, op dinsdag 11 december in groep 8, op
woensdag 12 december in groep 5 en op donderdag 13 december in groep
6/7. De kinderen kunnen op de tostidag hun broodje kaas in de oven
stoppen, zodat ze een lekkere tosti kunnen eten.
Plein
Zoals u wellicht hebt kunnen lezen op facebook hebben we €10.000,- gewonnen. Fenna, Justin,
Anna en Sander hebben onder leiding van juf
Sietske meegedaan aan een ontwerpwedstrijd van
Fiks in opdracht van de provincie Fryslân. De
kinderen mochten zelf een schoolplein ontwerpen en
dit vastleggen in een filmpje of door een maquette
te maken. Met de inzending van het filmpje kwamen
we in de finale terecht. Tijdens de finale moest er
een presentatie worden gegeven aan een jury,
uiteindelijk werden de 2 andere finalisten verslagen.
Een groot compliment aan de kinderen juf Sietske
en ook meester Robbie voor het helpen bij het
filmpje. Onder het toeziend oog van enkele ouders
werd er maar liefst €10.000,- in de wacht gesleept.
Dit bedrag zal worden besteed aan het plein.

Nieuws vanuit de OR
Woensdag is het eindelijk zover, dan ontvangen we met z’n allen Sinterklaas en zijn Pieten op
school. Tegen 8:30 staat er voor u een vers bakje koffie klaar zodat wij samen kunnen genieten van
alle enthousiaste kinderen.
Zodra Sint dan het land uit is wordt het tijd om onze school weer in kerstsfeer te brengen! Dit
gebeurt op donderdagmorgen 6 december en we kunnen nog wel wat hulp van een paar
enthousiaste ouders gebruiken! We gaan de gezamenlijke ruimtes versieren en voor elke klas een
selectie maken van ballen zodat de boom in de klas door de leerkracht (samen met de kinderen)
kan worden opgetuigd. Kom je helpen? Stuur dan even een mailtje naar or.dehoeksteen@cbomeilan.nl of schiet Maaike van Tuinen even aan bij het hek (moeder van Emma, groep 4 of Sophie,
groep 1)
Uw zoon/dochter krijgt deze week de brief mee waarmee u zich kunt aanmelden voor de Kerst-Inn
op 20 december, we hopen op veel aanmeldingen en ouders die iets lekkers maken om te
verkopen.
Hartelijke groet namens de OR,
Dieuwke Blaauw
Ateliers Majeur
De kunstateliers staan weer online!
Iedereen mag gratis mee culturen via
Ateliers Majeur.
Start donderdag 24 januari 2019
Programmeeratelier Heerenveen Noord (Van Maasdijkschool)
Docent: Marloes van der Meulen 14.30-15.30 uur,
4x, 8-12 jaar.
Inschrijven: https://ateliersmajeur.nl/cursussen/ en dan in de blauwe balk kiezen voor
kunstateliers. Daar staat ook meer informatie over de inhoud van de andere kunstateliers.
(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.
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

