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Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.
April:
17 Eindtoets groep 8
18 Paasviering gr 1 t/m 8 (Géén ontbijt!)
18 Oudercontactmoment
18 Weef en Knoop ateliers (na schooltijd)
19 Juf Angelique jarig
19 Voorbereiden schoolplein vernieuwing
19 april – 4 mei Vakantie
Mei:
6 OR-vergadering
6 en 7 Schoolfotograaf
7 Moederdagknutsel

8 MR-vergadering
8-10 Schoolkamp groep 8
12 Moederdag
13 - 17 Verkeersweek
14 Meester Roeland directieoverleg
20 – 23 Avond 4-daagse
23 Juf Diana jarig
27 Schoolschoonmaak
28 Gaat juf Kirsten met verlof
30 Hemelvaartsdag
31 Vrije dag

Tostidagen
De tostidagen zijn op maandag 20 mei in groep 1a/2a, op dinsdag 21 mei in
groep 4 en op woensdag 22 mei in groep 1b/2b. Op maandag 27 mei in groep
3, op dinsdag 28 mei in groep 8, op woensdag 29 mei in groep 5 en op
donderdag 23 mei in groep 6/7. De kinderen kunnen op de tostidag hun
broodje kaas in de oven stoppen, zodat ze een lekkere tosti kunnen eten.

Schoolfotograaf
Maandag 6 en dinsdag 7 mei komt de schoolfotograaf op school. Er zullen zowel
individuele als groepsfoto’s worden gemaakt. Meer informatie volgt nog.

Verkeersweek
In de bijlage leest u meer over de verkeersweek!
Laatste week schoolfruit
Donderdag 18 april is helaas de laatste dag van het schoolfruit. Na de
vakantie moeten de kinderen zelf weer fruit meenemen naar school.
Gevonden voorwerpen
Wilt u deze week nog kijken naar de gevonden voorwerpen. Na de
vakantie geven we de spullen aan het leger des heils.
Ateliers Majeur.
Alle kinderen krijgen donderdag een “cultuur creditkaart” mee. Je kunt hiermee kiezen voor een
cultuuraanbieder. Iedereen heeft recht op een persoonlijk cultuurbudget (PCB). Dit budget is
persoonlijk en bedoeld om in de eerste 2 lesjaren de financiële drempel voor het volgen van lessen
en cursussen iets te verlagen.

Nieuws vanuit de OR
Terwijl buiten veel enthousiaste kinderen de Pasapas aan het dansen waren en de spelletjes
fanatiek werden gespeeld heeft de ouderraad tussendoor gezorgd voor het transport van de
ontbijtjes, de afwas, het opruimen van de lokalen & limonade met koek in de pauze. Het was koud
maar de zon scheen en het was een geslaagde dag!
Op naar de avondvierdaagse, omdat de organisatie dit jaar de regels heeft aangepast, hebben we
het aanmeldproces op een andere manier moeten inrichten. Wil uw kind graag meedoen, lever dan
uiterlijk woensdagmorgen 17 april het formulier met het geld in bij de leerkracht!
Na de vakantie gaan we hard aan de slag met het slotfeest, de plannen zijn er om gezamenlijk met
alle kinderen en ouders het schooljaar af te sluiten met een barbecue op het Rozenveldje op
vrijdagmiddag 5 juli. Zet deze datum vast in de agenda’s want het wordt lekker, zonnig én
gezellig!
Namens de ouderraad voor nu, een fijne meivakantie gewenst!
Dieuwke Blaauw
Dansschool Faya
Beste ouder/verzorger,
Onlangs heeft uw kind tijdens de gymles een leuke dansworkshop
van dansschool Faya aangeboden gekregen. We hebben samen
met de hele klas een dans geleerd en mochten allemaal onze
danstalenten laten zien, het was erg leuk!
Mocht uw kind een keer willen dansen in een echte danszaal, en
kijken of dansen iets voor hem of haar is? Dan is er de
mogelijkheid om een proefles te volgen bij dansschool Faya. Dit in
de week van 13 mei t/m 17 mei, bij de Opslach 5 in
Heerenveen. Op www.faya-dance.nl/lesrooster kunt u zien welke lessen bij de leeftijd van uw kind
passen. Opgeven voor een proefles kan per mail, via: info@faya-dance.nl t.a.v Loraine Kammeron.
Met sportieve groeten,
Meester Sybren
(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 koningsspelen en het schoolvoetbal
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

