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Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.
Juli:
11 Zomerviering en vossenjacht
11 Afscheid groep 8
12 Juf Kirsten jarig
12 Zomervakantie
15 Juf Siemie jarig
23 Juf Kristel jarig

Augustus:
22 Meester Roeland jarig
26 Eerste schooldag met een kopje koffie
29 Juf Jorine jarig

Afscheid en Welkom
Deze week nemen wij afscheid van een aantal leerlingen, ze gaan
allemaal naar een andere school. De kinderen uit groep 8, Arrejan,
Jasmin, Tomai, Anna, Meike, Sander, Hannah, Fenna, Rianne,
Wende, Nora, Justin, Hanna, Job en Borre. We wensen jullie heel
veel succes toe op het Voorgezet onderwijs. Lucas, Mirthe en Sophie
van der Heide gaan verhuizen, wij wensen hen veel plezier op de
Burcht. Leroy van Ginkel, Maurits en Tieme wensen wij ook heel veel
succes en plezier op hun nieuwe school. Fenna Nauta (29 juni) en
Gert Julian Gillebaard (3 juli) zijn 4 jaar geworden. Suus Post (15
juli), Brant Stoelwinder (4 augustus), Veerle Kluwer (17 augustus), Jona van der Veen (20
augustus) en Famke Bosch (21 augustus) worden ook bijna 4 jaar. Zij beginnen allemaal na de
zomervakantie in groep 1/2. Wij wensen hen een fijne en leerzame tijd toe op CBS de Hoeksteen.

Nieuws vanuit de OR
Nog een paar dagen en dan is er alweer een
schooljaar om, we hebben ontzettend veel
gedaan dit jaar en vorige week een ontzettend
toffe BBQ gehad! Een enorme opkomst, en via
deze weg willen we graag iedereen die zijn
steentje heeft bijgedragen bedanken! Tijdens de
laatste schooldag helpen we met het uitdelen van
het ‘lekkers bij de lunch” en daarna gaan we
lekker vakantie vieren! We zien je graag weer op
de eerste schooldag waar we klaar staan met
koffie en thee!
Namens de hele ouderraad wens ik jullie een fijne vakantie!
Hartelijke groet
Dieuwke Blaauw
Ps.: ook tijdens de vakantie kun je je aanmelden om volgend jaar aan te schuiven bij ons team :-)
Gevonden voorwerpen en kleding
Morgen, woensdag 10 juli, worden de gevonden voorwerpen en kleding uitgestald in de
studieruimte, vlakbij de hoofdingang. We zullen er ook met de kinderen langslopen. De spullen die
donderdagmiddag blijven liggen brengen we weg. Mocht u thuis nog een schoolshirt hebben liggen
wilt u deze dan meegeven met uw kind?

Laatste schooldag
Op de laatste schooldag gaan we samen met de kinderen in
het speellokaal het jaar afsluiten met de zomerviering. Hierin
nemen we afscheid van de kinderen die van school gaan en
van de stagiaires/onderwijsassistent en leerkrachten die de
school (tijdelijk) gaan verlaten. Aansluitend gaan we een
vossenjacht houden in de wijk. Tussen de middag krijgen de
kinderen wat lekkers en zwaaien we groep 8 uit. ’s Middags
sluiten we af in de groep en dan krijgen de kinderen om
14.15 uur vakantie. De kinderen mogen verkleed op school
komen, houdt u er wel rekening mee dat we een vossenjacht houden en bijvoorbeeld niet op
slippers op school komen!
(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/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

