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Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.
Maart:
27 Jeugdverpleegkundige voor groep 7
28 Weef en Knoop ateliers (na schooltijd)
29 Meester Raymond jarig
April:
1 OR-vergadering
3 Grote Rekendag
4 Verkeersexamen groep 8 (theorie)
4 Weef en Knoop ateliers (na schooltijd)
6 Oud papier
10 Schoolvoetbal toernooi groep 7 en 8

11
11
12
16
16
16
18
18
18
19

Praktijk verkeersexamen
Weef en Knoop ateliers (na schooltijd)
Koningsspelen + ontbijt
Meester Roeland directieoverleg
Oudercontactmoment
en 17 Eindtoets groep 8
Paasviering gr 1 t/m 8 (Géén ontbijt!)
Oudercontactmoment
Weef en Knoop ateliers (na schooltijd)
Juf Angelique jarig

19 april – 4 mei Vakantie

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.
Kanjerweek
In de week van 1 t/m 5 april, met uitzondering van 3 april (grote
rekendag) willen we jullie op school uitnodigen om mee te kijken en
mee te doen met onze kanjerlessen. Elke groep zal deze week een
aantal kanjerlessen geven, waar ongeveer 5 ouders per keer bij aan
kunnen schuiven.
In de kanjerlessen zullen een aantal ‘kernoefeningen’ worden gedaan,
die uiteindelijk als doel hebben het onderling respect en vertrouwen te
bevorderen. U heeft een email gehad over hoe u zich hiervoor aan kunt
melden.
Grote Rekendag
Woensdag 3 april doen we weer mee aan de jaarlijkse rekendag. Het
thema is dit jaar: Uit verhouding. De ochtend staat in het teken van dit
thema. We starten met een gezamenlijke activiteit in het speellokaal. De kinderen mogen die dag
verkleed op school komen. Ze kunnen zich uitdossen in te grote, te kleine kleding, kortom uit
verhouding. We denken aan een te grote bril, te kleine hoed, een pak van papa etc. Na de
gezamenlijke opening zullen alle groepen activiteiten doen rondom dit thema. De kleuters mogen
een kleine, grote, dikke of dunne knuffel meenemen. Het wordt een leerzame en leuke dag!
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving aan de
ouders van groep 1/2 zal de opening van de
Grote Rekendag dus in het speellokaal zijn.

Nieuws vanuit de OR
De soep op tijd warm, de broodjes gesmeerd, bekertjes vol drinken, een podium vol talent én een
groep enthousiastelingen die na afloop de houden uit de mouwen staken om weer op te ruimen;
wat ons betreft een geslaagde talentenavond!
Op naar de Koningsspelen, één van de activiteiten waarbij altijd veel ouders willen helpen. Lekker
spelletjes doen met een groepje enthousiaste kinderen, wij duimen dat de zon schijnt op 12 april.
Hartelijke groet namens de ouderraad,
Herhaalde
OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP
Om zoveel mogelijk geld aan de verbetering van het plein te kunnen besteden willen we zoveel
mogelijk opruimwerk zelf doen. Hiervoor zoeken we een aantal mensen die op vrijdag 19 april
(Goede Vrijdag) zouden willen helpen met het verwijderen van bestrating e.d. Vele handen maken
licht werk en zijn we met een paar uurtjes klaar! Opgeven kan via or.dehoeksteen@cbo-meilan.nl of
middels een berichtje aan Mathijs Rutten, 06-49312014.
Preventieteam
Per 1 januari zijn wij, Marita Noorden en Tjally Hofstra als hulpverlener en schoolverpleegkundige
betrokken op school in Woonservicezone 1. Met onze achtergrond als maatschappelijk werker en
jeugdverpleegkundige kunt u bij ons terecht met vragen over de opvoeding en gezondheid, maar
ook als er vragen of problemen zijn in de gezinssituatie. Zo nodig maken we een afspraak. Dit kan
op school, bij u thuis of bij ons op kantoor. Tevens hebben we regelmatig contact met de IB’ er en
directeur van uw school. Wanneer er contact met uw kind nodig is, gaat dat uiteraard altijd in
overleg met u als ouder. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ons.
Maatschappelijk werk Heerenveen
Marita Noorden
06-83591194
mnoorden@smwh.nl
Bereikbaar di t/m vrij.
GGD Fryslan
Tjally Hofstra Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar
t.hofstra@ggdfryslan.nl
088-2299843
Bereikbaar di t/m vrij van 8-13 uur.
Nieuws van de MR
Op 6 maart heeft de vierde MR-vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden. Tijdens deze
vergadering is naast de algemene update rondom zaken die spelen in de Hoeksteen, onder andere
het vakantie/vrije dagen rooster voor schooljaar 2019-2020 besproken en goedgekeurd (Zie
onderaan deze nieuwsbrief). Daarnaast hebben we samen met het ouderpanel de speerpunten van
het jaarplan besproken, en de manier waarop dit tot praktische uiting/zichtbaarheid komt in het
onderwijs van de Hoeksteen. Knelpunten en verbeterpunten zijn hierin gesignaleerd en worden
opgepakt door het team, zoals het informeren van de ouders wanneer een groep een vervang(st)er
krijgt, en mogelijke alternatieven voor de informatievoorziening.
De volgende MR-vergadering staat voor 8 mei gepland. Het ouderpanel is voor 11 juni weer
uitgenodigd. Mocht u graag iets willen inbrengen in de MR of ouderpanel dan kunt u dit altijd bij een
van ons aangeven.
Het ouderpanel bestaat uit Stephanie Rosien, Doutzen vd Ende, Jantina Brink, Suzanne Hoving en
Edwin van Lang. Voor zaken gericht aan de MR kunt u Sietske Sijtsma, Kirsten Bolt, Sjoerd de Hoop
+of Sandra Zijlstra benaderen.
Met vriendelijke groet,
De MR

(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 de overval van de
milieubende.
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
Vakantierooster
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. Er komen nog een paar
studiemomenten bij. Zodra deze bekend zijn hoort u dat.
CBO Meilândag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Extra vrije dag
Zomervakantie

4-okt 2019
21-25 okt 2019
23 dec 2019 -3 jan 2020
17-21 feb 2020
10-13 april 2020
27 april - 8 mei 2020
21-22 mei 2020
1 jun 2020
3 jul 2020
6 juli-14 aug 2020

