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Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.
Belangrijke data:
December:
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 met de kinderen
7 OR vergadering
10 Meester Alfred opleiding Reken coördinator
14-18 Toetsweek
21-25 Toetsweek
21 Schoolschoonmaak (19.00 uur)
22 Juf Houkje jarig
22 MR vergadering
28 BLP cursus, alle kinderen zijn vrij

Welkom
In de maanden januari en februari komen er een aantal kinderen bij ons op
school. Een aantal gaan eerst proefdraaien en worden bijna 4 jaar. Ewan van
Zutphen (04-01) en Abigaïl Halbersma (15-01) komen in groep 1b. Ruben
Eerdmans (10-02) komt in groep 1a. Roshayra (groep 2A) en Rachana
(groep 4) Soekhradj verhuizen vanuit Leeuwarden naar Heerenveen en
zullen eind januari bij ons op school komen. We wensen hen allen een fijne
leerzame tijd toe op de Hoeksteen.
Tostidagen
De tostidagen zijn op maandag 14 januari in groep 1a/2a, op dinsdag 15
januari in groep 4 en op woensdag 16 januari in groep 1b/2b. Op maandag 21
januari in groep 3, op dinsdag 22 januari in groep 8, op woensdag 23 januari
in groep 5 en op donderdag 24 januari in groep 6/7. De kinderen kunnen op
de tostidag hun broodje kaas in de oven stoppen, zodat ze een lekkere tosti
kunnen eten.
Even voorstellen
Misschien heeft u op donderdag en vrijdag Juf Imkje Bakker al bij ons
op school (in de bovenbouw)gezien. Hieronder stelt Imkje zich voor.
Myn namme is Imkje Bakker. Kommend heal jier bin ik hjir twa dagen op
skoalle. Ik wenje yn St. Nyk, tegearre mei Roel. Wy ha 4 bern en
6 bernsbern. Roel en ik geane graach mei de lûkwein fuort
en wy hâlde fan fytsen en lêzen.
In goed en sûn 2019, groetnis juf Imkje.
Nieuws vanuit de OR
Na de Kerst-Inn hebben we vast allemaal zin in de kerstvakantie!
In het nieuwe jaar is alle kerstversiering weer aan de kant en als iedereen weer is opgeladen beginnen
de kinderen met de traditionele nieuwjaarstoast.
Vanuit de OR zorgen we ervoor dat op 7 januari de feestelijke glazen weer gevuld zijn :-)
Als we dan het nieuwe jaar fris begonnen zijn wordt het ook tijd voor de eerste schoonmaak van dit
schooljaar.

Het is gezellig en het kost u nog geen twee uur, zet maandagavond 21 januari daarom vast dik in uw
agenda want alle handjes zijn nodig!
De ouderindeling vindt plaats op alfabetische volgorde. De eerste groep (achternaam A t/m M) op 21
januari en de 2e groep (achternaam N t/m Z) is aan de beurt op 27 mei.
In de eerste week van het nieuwe jaar ontvangt u de brief met meer informatie.
Fijne kerstvakantie!
Hartelijke groet namens de OR,
Dieuwke Blaauw
Kerstviering en kerstontbijt
Vanmorgen hebben de kinderen elkaar een heerlijk
ontbijt gegeven. Het was fantastisch om te zien, dank
daarvoor. Daarna hebben de kinderen van groep 1 t/m 4
en de kinderen van groep 5 t/m 8 samen het kerstfeest
gevierd. Er zijn leuke kerstliedjes gezongen, de kinderen
hebben kaarsen aangestoken, versjes opgezegd en het
kerstverhaal is verteld. Op de padlet kunt u de viering
vinden. Verder zijn er foto’s te vinden op facebook.
Kanjertraining in groep 6/7
Hallo, dit is over onze kanjertraining
We werken in een boekje voor de kanjertraining. We doen spelletjes met de petten zoals:
Op een ladder moet je jezelf neerzetten hoe wij zijn.
Oefeningen voor vertrouwen. In groepjes werken soms.
Als er problemen zijn, dan doen we dat door middel van de kanjertraining,
Als er gepest wordt, bespreken we dat in de klas met de leerkrachten.
Groetjes groep 6/7
Plein en Jantje Beton
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben we €10.000,- gewonnen voor het plein.
We hebben via het “Iepen Mienskipsfûns Fryslân” ook een subsidieaanvraag gedaan en deze is
toegekend. Daardoor hebben we nog eens €10.000,- ontvangen. De opbrengst van de Jantje Beton
actie is ook bekend. De kinderen hebben goed hun best gedaan, er is €2427,00 opgebracht de helft
van de opbrengst (€1213,50) is voor de school. Deze kunnen we ook gebruiken voor het plein. Wat
een geweldig resultaat!!
We hopen u spoedig te kunnen vertellen wanneer en waarmee we gaan starten.
Jonger talent (zie bijlage)
In de vakantie wordt er op 28 december in sportstad een jonger oranje talentendag georganiseerd.
Meer info hierover vindt u in de bijlage.
(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 foto’s van de kerstviering en het kerstontbijt.
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

Het team van CBS de Hoeksteen wenst jullie
F ijne Feestdagen en
een Gezond en Gelukkig 2019!

