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Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.
Mei:
8-10 Schoolkamp groep 8
9 MR-vergadering
12 Moederdag
13 - 17 Verkeersweek
14 Meester Roeland directieoverleg
14 Opening schoolplein
20 – 23 Avond 4-daagse
23 Juf Diana jarig
27 Schoolschoonmaak
27 Start Toetsweek groep 3 t/m 7
28 Gaat juf Kirsten met verlof
30 Hemelvaartsdag
31 Vrije dag

Juni:
3 Toetsweek groep 3 t/m 7
3 OR-vergadering
10 2e Pinksterdag
11 MR-vergadering en ouderpanel
13 Vaderdagknutsel maken
13-14 Meester Roeland 2-daagse
16 Vaderdag
17 BLP en invullen rapporten alle
kinderen zijn vrij!
20 Schoolreis gr 1 t/m 7
25 Rapportgesprekken
27 Rapportgesprekken
29 Oud papier

Welkom en afscheid
In de maanden april en mei hebben we een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school mogen
begroeten. Siem Bierma (14-04), Erin Nieborg (5-05) en Lucas van der Heide (7-05). We wensen
hen allen een fijne, leerzame tijd toe op de Hoeksteen.
We hebben afscheid genomen van Dylana Hoen uit groep 1, zij is verhuisd naar Sint Nicolaasga. We
wensen haar veel plezier op de Paedwizer.
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.

Officiële opening nieuwe schoolplein
Dinsdag 14 mei wordt het schoolplein samen met de
kinderen, bedrijven en sponsoren om 14.00 uur feestelijk
geopend. U wordt als ouders hierbij van harte
uitgenodigd.

Verkeersweek (herhaling)
In de bijlage leest u nogmaals de info over de verkeersweek!
Voor alle duidelijkheid vermelden we hier nog even de dagen, waarop de
kinderen met de fiets worden verwacht:
Maandag: groep 1 t/m 8 (i.v.m. fietskeuring)
Dinsdag: x
Woensdag: groep 7/8 (i.v.m. Streetwise)

Donderdag: x
Vrijdag: groep 5 t/m 8 (i.v.m fietsroute door de buurt)
Vandaag hebben de kinderen een ouderfolder mee naar huis gekregen.
Schoolreis groep 1 t/m 7
Nog even en het is zover. Op donderdag 20 juni gaan de kinderen uit groep 1 t/m 7 op schoolreis.
Groep 1 en 2 gaan naar Sanjesfertier in Feanwâlden/Zwaagwesteinde. De kosten hiervoor bedragen
€23,-. Groep 3 en 4 gaan naar Julianatoren in
Apeldoorn. De kosten hiervoor bedragen €27,-. Groep 5
t/m 7 gaan naar Aventoer in Burgum. De kosten
hiervoor zijn €33,-. De kosten worden, wanneer u een
machtigingsformulier
automatische
incasso
heeft
ingeleverd, eind mei automatisch van uw bankrekening
afgeschreven. Wanneer u geen machtigingsformulier
automatische incasso heeft ingeleverd, krijgt u van mij
bericht de kosten voor het schoolreisje per kind over te
maken onder vermelding van de naam en de groep van
uw kind? Rekeningnummer NL63 RABO 0153912022
t.n.v. de Hoeksteen. Mocht u het schoolreisje niet
kunnen betalen loopt u dan even binnen of kijkt u op de
website van Stichting leergeld. Zij kunnen u hierbij helpen. www.leergeld.nl/heerenveen.
Nieuws vanuit de OR
"Gisteravond was onze maandelijkse vergadering, elke maand komen we op maandagavond bij
elkaar en evalueren we de georganiseerde activiteiten, altijd is er één van de teamleden aanwezig
zodat we de lijntjes kort kunnen houden. Als klankbord van de ‘ouders op het plein’ zijn we positief
kritisch en bespreken we wat er volgende keren beter kan. We maken nieuwe plannen en spreken
af wat er de komende weken gedaan moet worden.
De komende tijd leveren we onze bijdrage aan de opening van het schoolplein op 14 mei en
coördineren we de schoolschoonmaak op 27 mei.
Natuurlijk wordt de koffie voor de oudpapier-lopers niet vergeten en zullen we zorg dragen voor de
aanmelding van alle enthousiaste avondvierdaagselopers nadat de paasversiering is
opgeruimd. Genoeg te doen!
We hopen u snel te zien bij een van de activiteiten!
Hartelijke groet namens de ouderraad,
Dieuwke Blaauw"
Sport, Spel & Bewegen Heerenveen Noord
Namens de werkgroep Sport, Spel & Bewegen Heerenveen Noord wordt u uitgenodigd om in
beweging te komen!
Op zaterdag 11 & 18 mei is er van alles te doen.
Op 11 mei staat de mobiele survival trainer van outdoor skillz op het rozenveldje en op 18 mei kunt
u kennis maken met Disc Golf.
Dit kan van 10 tot 12 uur en daarnaast kunt u zich inschrijven voor verschillende workshops, die u
worden aangeboden door Wijkbelang Heerenveen Noord. Alle activiteiten zijn gratis, meer
informatie staat in de flyer 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 het nieuwe schoolplein.
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

