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We praten positief over elkaar 

en spreken beschaafd 

Nederlands (ABN) 

 

 

Belangrijke data 

Weet u onze vernieuwde site te vinden? Onze agenda en uitleg over onderwerpen uit de 

agenda komt vanaf heden steeds kort(er) in de nieuwsbrief. Toelichting vindt u op de site. 

Klikt u op de link, dan heeft u alle informatie! 

23 februari Inloop Z.  

Start voorjaarsvakantie, alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 
5 maart  Weer naar school. Geen schoolmelk na de vakantie  

Kwadraad Maatschappelijk werk: bijeenkomsten gescheiden ouders 

(vervolgbijeenkomsten: 5 april, 18 mei en 8 oktober) 

7 maart Praktijkverkeerslessen  

13 maart Groep 3/4 bezoekt de boerderij 

14 maart 8.30-10.00 uur: OR vergadering  

  Gebedsgroep 

Uitloop praktijkverkeerslessen 

Hoeksteen Doet Dag! Aanmelden bij Marianne van Wijgerden: 

mj.van.wijgerden@gmail.com 

Boomplantdag bij Oude Tol groep 7  

19 maart Schoolfotograaf voor afscheidsfoto groep 8 

Middag nascholing Engels, alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 
  Informatiebijeenkomst instap / overstap naar het basisonderwijs 

20 maart Afvallessen in alle groepen door de RAD 

12.45-13.30 uur: TSO overleg 

21 maart De Hoeksteen = stemlocatie 

Schoolvoetbal j/m groep 7 en groep 8 

22 maart 19.45-21.45 uur: MR vergadering  

  9.00-10.30 uur: Kijk- en Doe pad groep 5 

23 maart  Schoolzwemkampioenschappen groep 5 en groep 6 (‘s avonds) 

  13.00 uur-14.15 uur: Creamiddag Pasen 

27 maart 19.00-20.30 uur: Kampvergadering 

28 maart  Grote Rekendag  

Reservedatum schoolvoetbal j/m groep 7 en groep 8 

29 maart Paasviering (lees deze info!), alle leerlingen om 13.45 uur uit 

30 maart - 3 april Goede Vrijdag, Pasen en studiedag - alle leerlingen vrij! 

Nieuws komt vaker op de site (en minder in de nieuwsbrief) 

Ook de nieuwsberichten, over wat er zich in de school afspeelt, komen kort(er) in de 

nieuwsbrief. Ze worden wel toegelicht op de site: 

- Tim en Izzy hebben hun typediploma gehaald! 
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/414-kwadraad-maatschappelijk-werk-bijeenkomsten-gescheiden-ouders
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/458-praktijkverkeerslessen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/453-groep-34-bezoekt-de-boerderij
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/436-hoeksteen-doet-dag
mailto:mj.van.wijgerden@gmail.com
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/459-groep-7-boomplantdag-bij-de-oude-tol
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/457-studiedag-alle-leerlingen-zijn-vanaf-1200-vrij
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/438-informatiebijeenkomst-instap-overstap-naar-het-basisonderwijs
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/460-afvallessen-in-alle-groepen-door-de-rad
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/461-schoolvoetbal-jongensmeisjes-groep-7-en-8
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/454-groep-5-kijk-en-doepad-klein-profijt
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/462-schoolzwemkampioenschappen-groep-5-en-6-s-avonds
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/377-creamiddag-pasen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/455-de-grote-rekendag-2018
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/456-pasen-op-de-hoeksteen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/222-goede-vrijdag-pasen-alle-leerlingen-vrij
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/378-studiedag-alle-leerlingen-zijn-vrij
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1402-typediploma-weer-twee-leerlingen-geslaagd


- Op onze school lezen we veel samen: Tutorlezen in de onderbouw 

- Groep 1/2 heeft de bibliotheek bezocht 

- Van harte gefeliciteerd! Groep 8 geslaagd voor het EHBO-diploma! 

- Onze kleuters kunnen heerlijk spelen en werken! Een klein inkijkje... 

Tref 

In de periode van 19 februari t/m 6 april komen de volgende thema’s aan bod: 

Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen. We lezen verhalen uit Lucas, over 

bloemen en vogels die zich geen zorgen maken, de rijke jongeling, de intocht in Jeruzalem en 

het muntje van de weduwe. 

De spanning tussen donker en licht - Jezus als licht voor de mensen. Pasen als overwinning op de 

duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld. We lezen de verhalen over 

Licht onder de korenmaat, licht voor de wereld en de lijdens- en paasverhalen. 

 

Het thema ‘Veel en weinig’ begint in de midden- en bovenbouw met een interview waarin enkele 

kinderen reageren op drie vragen: 

- Als je aan spullen of kleren denkt, waar heb je meer dan genoeg van? 

- Waar heb je te weinig van? 

- Waar spaar je voor? 

De kinderen denken hier ook zelf over na en leren vragen te stellen zoals: Wat is eigenlijk veel 

of weinig? Wat vind je echt de moeite waard om te bewaren? En wat betekent het voor 

gezinnen die met (te) weinig geld moeten rondkomen? 

‘Te weinig’ is lastig, maar soms kan ‘teveel’ je ook in de weg zitten. Daarover gaat het 

Bijbelverhaal waarin een rijke jongeman Jezus wil volgen op weg naar een nieuwe, mooiere en 

betere wereld. ‘Verkoop dan alles wat je hebt en geef het geld aan de armen,’ is het advies van 

Jezus. Maar dat is voor de jongeman een te grote stap... 

 

Met het oog op de veertigdagentijd staan we er ook bij stil dat de welvaart ongelijk verdeeld is 

in de wereld. Delen is de sleutel om aan die ongelijke verhouding, dichtbij en ver weg, iets te 

doen. Echt delen is als je iets opgeeft, als het moeite kost en misschien een beetje pijn doet 

(en niet: wegdoen wat je toch niet nodig had). Dan heeft het delen ook betekenis omdat je 

deelt in het gemis en de zorg van de ander. 

Mondiaal de armoede oplossen lukt niemand. Maar leren delen, samen doen met spullen en niet 

alleen maar voor jezelf houden, daar kunnen zelfs de jongsten in oefenen. Het volgende 

onderbouwliedje Veel te vol vat dat mooi samen. 

 

Veel te vol en veel te veel,   

alles waar ik niet mee speel. 

Leen maar uit! 

Veel te veel en veel te vol, 

kijk, mijn kledingkast staat bol. 

Geef maar weg! 

Wil je ruilen? Samen spelen? 

Wie heeft weinig? Wie wil delen? 

Heb jij weinig? Leen van mij. 

Daarna zijn we samen blij. 

Alsjeblieft! 

Dankjewel! 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1404-leerlingen-heerlijk-geconcentreerd-samen-tutorlezen-met-nieuwe-boeken
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1207-bibliotheekbezoek-groep-12
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1206-ehbo-examen-gehaald
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1405-spelen-en-werken-bij-onze-jongste-leerlingen


 

 

Paastakken gezocht! 

De paascommissie is op zoek naar zgn. paastakken voor alle groepen. 

Als u toch gaat snoeien en takken over heeft, houden wij ons aanbevolen. 

U kunt het doorgeven aan Marian Nijssen, de juf van groep 5. 

m.nijssen@csgdewaard.nl 
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