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Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.
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!
18 Ouderavond Steampoint
20 Schoolreis gr 1 t/m 7
21 Juf Kristel met verlof
25 Rapportgesprekken

26 Rapportgesprekken
29 Oud papier
Juli:
2 Meester Roeland directie overleg
2 Doordraaimiddag
3 Groep 1/2 naar Steampoint
4 Musical groep 8
5 Slotfeest
9 MR vergadering
11 Zomerviering
12 Juf Kirsten jarig
12 Zomervakantie
15 Juf Siemie jarig

Juf Kristel 21 juni met zwangerschapsverlof
Juf Kirsten is inmiddels met verlof gegaan. Op 21 juni is het de beurt aan juf Kristel. De komende
weken zal of juf Kristel of juf Sietske voor groep 3 staan. De laatste weken van het schooljaar zal
Sietske de hele week werken in groep 3. We wensen Kristel een hele fijne tijd toe.
Tostidagen
De tostidagen zijn op maandag 1 juli in groep 1a/2a, op dinsdag 18 juni in
groep 4 en op woensdag 19 juni in groep 1b/2b. Op maandag 24 juni in groep
3, op dinsdag 25 juni in groep 8, op woensdag 26 juni in groep 5 en op
donderdag 27 juni in groep 6/7. De kinderen kunnen op de tostidag hun
broodje kaas in de oven stoppen, zodat ze een lekkere tosti kunnen eten.
Schoonmaakavond
We willen alle ouders die geholpen hebben bij de schoolschoonmaak hartelijk danken voor de hulp.
Het warme water werd zelfs met een aanhanger op school gebracht bedankt!
Nieuws vanuit de OR
- -oproep- - Als het einde van het schooljaar in zicht is bepaald elk lid van de ouderraad of ze volgend schooljaar
nog door willen.
Tijdens de laatste vergadering hebben een aantal van ons aangegeven dat het tijd is om het stokje
over te dragen.
Helaas voor ons, maar een mooie kans voor u om toe te treden tot onze enthousiaste commissie,
we hebben uw handjes hard nodig om ook het komende schooljaar weer allemaal mooie activiteiten
te organiseren! We verdelen de taken zó dat het voor iedereen leuk blijft om het één jaar (of
langer) te doen.

Wilt u meer weten of schuift u aan op de
eerste vergadering volgend schooljaar?
Stuur dan even een mailtje naar;
or.dehoeksteen@cbo-meilan.nl
Samen kunnen we veel
Vele handen maken licht werk
Hoe meer zielen hoe meer vreugd
Hartelijke groet namens de ouderraad,
Dieuwke Blaauw
PS: heeft u de uitnodiging en de flyers
gezien voor het slotfeest op vrijdag 5
juli??
We zien uw aanmelding graag tegemoet
zodat we het schooljaar gezellig samen
kunnen afsluiten!
(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 verkeersweek en
het schoolvoetbal.
http://dehoeksteen-meilan.nl
https://www.facebook.com/cbsdehoekstee
n.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

