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Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.
Maart:
6 MR-vergadering (19.00 uur)
6 Ouderpanel (20.00 uur)
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
28 Weef en Knoop ateliers (na schooltijd)
29 Meester Raymond jarig

April:
1 OR-vergadering
3 Grote rekendag
4 Weef en Knoop ateliers (na schooltijd)
6 Oud papier
11 Weef en Knoop ateliers (na schooltijd)
12 Koningsspelen
16 Meester Roeland directieoverleg
16 Oudercontactmoment
16 en 17 Eindtoets groep 8
18 Oudercontactmoment
19 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.
Nieuws vanuit de OR
De jaarlijkse talentenavond is in zicht, hoewel dit een activiteit is die georganiseerd wordt door het
team zijn wij zoals elk jaar alweer druk met de voorbereidingen.
Wie doet de inkoop, wie smeert 500 broodjes, hoe komen we aan soepketels en zorgt ervoor dat er
in de pauze voldoende soep warm is, kunnen we de consumptiebonnen nog een keer gebruiken, wie
haalt het wisselgeld en een presentje voor de dj, wie doet de afwas? Al met al een hele organisatie
en dat doen we met heel veel plezier! Voor ons geen tijd over om een act voor te bereiden, dat
laten we graag aan alle talentvolle kinderen (en ouders) over!
Zien we u ook op vrijdag de 22e maart?
Hartelijke groet namens de ouderraad,
Dieuwke Blaauw
Update schoolplein:
gestart!

Voorbereiding

fase

2

Eind november wonnen Anna, Fenna, Sander en
Justin (samen met juf Sietske) namens de
Hoeksteen de schoolpleinontwerpwedstrijd van FIKS.
Met een super strakke presentatie in het
Provinsjehûs wonnen ze €10.000 voor de realisatie
van de volgende fase van het plein. Een mooie beloning voor hun goede ideeën! Kijk hier naar het
filmpje dat deze toppers maakten over hun idee: https://vimeo.com/321534506
Het wachtwoord kunt u vinden in de mail.

Kort daarna kregen we het goede nieuws te horen dat onze subsidieaanvraag aan het Iepen
Mienskips Fûns was toegewezen, waardoor we nog een keer €10.000 aan het budget toe konden
voegen. Samen met het geld dat we middels de Kerstfair en de Jantje Beton actie hebben gespaard
betekent dit dat we €22.500 beschikbaar hebben om de volgende stap in de realisatie van een
groener plein te maken.
Samen met Snoek Puur Groen wordt op dit moment de hand gelegd aan een verdere concretisering
van het ontwerp, zodat in de komende meivakantie het nieuwe plein kan worden gerealiseerd!
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.
Om het geheugen op te frissen, zo ziet het ontwerp eruit:

Kunst Ateliers ronde 4
Cultuureducatie tijdens schooltijd en cultuureducatie na schooltijd;
ook in de 4e atelieronde bieden we via Ateliers Majeur een
inspirerend programma aan. Een veelkleurig aanbod dat wordt
uitgevoerd door lokale cultuuraanbieders. In deze naschoolse ateliers kunnen uw kinderen proeven
van en zich verdiepen in muziek, theater, dans, beeldende kunsten, literatuur of (nieuwe) media.
De kunst-ateliers zijn toegankelijk voor alle kinderen uit de buurt, ook de kinderen vanuit de
naschoolse opvang. En natuurlijk kunt u altijd even een kijkje nemen op onze website om te zien
welke kunstateliers we buiten uw wijk verzorgen, want ook daar zijn uw kinderen van harte
welkom!
NB: Deelname aan de kunst-ateliers is gratis! Wel vragen we aan iedereen die mee wil doen, dit
vooraf aan te geven via het inschrijfformulier op www.ateliersmajeur.nl
Wanneer u op de volgende link klikt https://ateliersmajeur.nl/cursussen/ , krijgt u een menu
waarin de Kunst-Ateliers staan vermeld .
U kunt dan een keuze maken uit 17 verschillende Ateliers. Bij ieder Atelier staat ook een wijk of
dorp genoemd. Op De Hoeksteen vindt onderstaand ateliers plaats.
Start donderdag 28 maart 2019

Weef- en knoopatelier–Heerenveen Noord (Hoeksteen)
Docent: Anna Bouman
14.30-15.30 uur, 4 lessen, 8-12 jaar
Inschrijven : Graag uiterlijk vóór 12 maart 2019.
https://ateliersmajeur.nl/cursussen/ka-weef-en-knoopatelier-heerenveen-noord/
Gezocht: jonge Heerenveense Helden!
Ken jij jonge Heerenveense helden die wat jou betreft een lintje verdienen? Een kind, jongere of
een groep kinderen uit de gemeente Heerenveen die iets bijzonders doen of heeft gedaan voor een
ander.
Het kan van alles zijn:
· Een eenmalige goede daad zoals het helpen van iemand die gevallen is of het redden van een dier
· Een speciale goede doelen-actie voor de omgeving, buurt of straat
· Boodschappen doen of de hond uitlaten voor oudere buurman of buurvrouw
Ken jij ze (en ben je zelf boven de 18 jaar)? Nomineer je held(en) voor een lintje!
Meld een held
Ga naar www.heerenveen.nl/bernelintsje, lees de voorwaarden en vul het formulier in
Sportsnuffelweken!

Open dag Scouting
(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

