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Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.
Februari:
12 Meester Roeland directieoverleg
12 Rapportgesprekken
14 Rapportgesprekken
17 Juf Jessica jarig
18- 22 Voorjaarsvakantie
Maart:
4 OR-vergadering
6 MR-vergadering
7 Juf Sietske studiedag excellent leren

7 Meester Alfred opleiding reken coördinator
12 Meester Roeland directieoverleg
13 Jeugdverpleegkundige voor groep 7
19 BLP-middag (alle kinderen zijn om 12.00
uur vrij)
20 Openochtend voor nieuwe ouders
22 Talentenmiddag/avond in Junior Bornego
27 Jeugdverpleegkundige voor groep 7
29 Meester Raymond jarig

Tostidagen
De tostidagen zijn op maandag 25 maart in groep 1a/2a, op dinsdag 26
maart in groep 4 en op woensdag 27 maart in groep 1b/2b. Op maandag 1
april in groep 3, op dinsdag 2 april in groep 8, op woensdag 3 april in groep 5
en op donderdag 4 april 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
Hallo,
Mijn naam is Fenna de Boer. Ik ben 24 jaar en woon samen
met mijn kat Siep in het Friese dorp Sint Nicolaasga. Wij
wonen naast een boerderij met melkkoeien. De dames
begroeten mij iedere ochtend met luid geloei als ik de deur
uitga.
Als ik thuiskom, geniet ik van Siep en kijk of hij mijn
kamerplanten heel heeft gelaten… In mijn vrije tijd luister ik
graag naar muziek of kijk ik een film. Ook houd ik van
wandelen en soms zit ik op een paard.
Na de voorjaarsvakantie ga ik op maandag, dinsdag, woensdag
& donderdag als onderwijsassistente aan de slag in groep 1 &
2. Wat ik het meest waardeer aan het werken met kinderen is
hun creativiteit en hun eerlijkheid. Maar het allermooiste is
verhalen voorlezen en merken hoe ze daarop reageren.
Ik heb er ontzettend veel zin in!
Tot ziens,
Fenna de Boer
Nieuws vanuit de OR
Alle hulptroepen voor de gebruikelijke ‘lekker bij de lunch’ staan inmiddels weer paraat.
Heel blij zijn we met de grote groep enthousiaste aanmeldingen voor deze activiteit.
Aanstaande woensdag krijgen alle kinderen een zelf gebakken pannenkoek tussen de middag.
Namens de OR wens ik u alvast een fijne voorjaarsvakantie
Dieuwke Blaauw

BLP, building learning power
Wat was dat ook al weer? We zijn op
school nu bezig met het trainen van de
spier: vindingrijkheid. Dat doen we
d.m.v. de juiste vragen te stellen. In de
klassen en op de gang is de BLP
zichtbaar. De kinderen hebben gewerkt
aan de luisterspier. Wat moet je inzetten
om goed te kunnen luisteren. Deze hoort
bij de spier Interactie. Op bijgevoegde
foto ziet u een impressie van de BLP op
de muren. Wellicht kan uw kind hier
meer over vertellen.
Bezoek groep 3 aan STEAMpoint Heerenveen
Op vrijdag 1 februari 2019 mocht groep 3 alvast
een kijkje nemen in het nieuwe STEAMpoint lokaal
op basisschool Futura. Hier werden de kinderen
meegenomen in een verhaal over Pluk. Hij had
namelijk hulp nodig bij een bijzondere redding:
“Leentje de meeuw is vast komen te zitten in een
olievlek op zee!” De vraag van Pluk aan de
kinderen was: “Hoe krijgen we Leentje de meeuw
uit de olie?”
De kinderen mochten in tweetallen bedenken wat ze
gingen maken om Leentje uit de olie te kunnen
redden. Vervolgens gingen de kinderen met
verschillende materialen aan de slag en mochten ze
een prototype maken en uitproberen of ze daarmee
Leentje uit de olie konden krijgen. Tot slot werden de
verschillende ideeën aan elkaar gepresenteerd. Een
hele leerzame en geslaagde ochtend voor de kinderen
uit groep 3!
Kennismaken met IJshockey
Wil jij eens echt ijshockeyen? Dan is dit je kans.
Kom op 21 februari naar de ijshockeyhal van de UNIS Flyers en laat je skate moves zien...
Van 11.00 uur tot 13.00 uur.
Wat is er deze dag te doen:
-ijshockey met spelers van de UNIS Flyers
-merchandise verkoop
-ranja (gratis)
-broodje knakworst (gratis)
Deelname is gratis en van 4 t/m 14 jaar. Aanmelden via
instuif@heerenveenflyers.frl aanmelden kan t/m 19 februari.
Je krijgt per mail een bevestiging dat jij bent aangemeld.
www.heerenveenflyers.frl/instuif
Graag zelf schaatsen, stick en een helm meenemen.
Een stick en schaatsen (beperkt aantal beschikbaar) kan je eventueel gratis lenen.
Deze instuif wordt mogelijk gemaakt door Jeugd&Recreatie UNIS FLYERS, Supportersvereniging
UNIS Flyers en de spelers van de UNIS Flyers.
(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 bezoeken aan het STEAMPOINT en het schaatsen in
groep 5.
http://dehoeksteen-meilan.nl
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

