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Wij accepteren elkaar zoals we 

zijn en tonen respect voor elkaar 

in woord en gebaar. 
 

 

Belangrijke data 

8-1  Geen schoolmelk na de vakantie 

10-1 19.45 uur MR vergadering 

11-1 Boekenzoekspel groep 3/4 bibliotheek (zie website, agenda) 

Screening groep 2 door logopediste 

Gebedsgroep Hoeksteen 

Vanaf 15-1  Toetsweken 

16-1 Nascholing team. Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij  

18-1 19.30u Voorlichting VO door Willem van Oranje op De Hoeksteen (zie website) 

19-1 Open avond Willem van Oranje, Poortwijk 

23-1 EHBO examen groep 8 (ochtend)  

23-1 Proeflessen Actief college (middag) 

24-1 Voorstelling De Wenteltoren (groep 3,4, taalklas 1; zie site, agenda) 

25-1             Reis door prentenboekland groep 1-2.  

26-1  Open huis Actief College 

30-1 1e schoolkampvergadering  

week 5/6 Live@dewillem! Kennismakingslessen 
 
 

IN HET LICHT 
 

In de donkere nacht 

verschijnt een licht 

en de duisternis 

krijgt het niet in haar macht. 

 

Eeuwenlang al voorzegd: 

het woord van God 

dat geboren wordt. 

Hoop waar 

de wereld 

op wacht. 

 
(Matthijn Buwalda) 

 

Het team van CBS De Hoeksteen wenst u  

fijne feestdagen en een gezond en gezegend nieuwjaar! 

 CBS De Hoeksteen 
Zilvermeeuw 2, 3263 BP  Oud-Beijerland – T 0186-619661 – E hoeksteen@csgdewaard.nl – dehoeksteen.csgdewaard.nl 

https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/260-boekenzoekspel-groep-3-en-4
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/268-voorlichtingsavond-vo-voor-ouders
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/265-voortstelling-de-wenteltoren-groep-3-4-en-taalklas-2


Tref: Het thema voor de maand januari is contact  
We gaan via de verhalen mee op reis 

met Jezus. De bijbelboeken Lucas, 

Marcus, Johannes en Matteüs 

vertellen over de ontmoetingen die 

Jezus had met gewone mensen. Hij 

heeft tijd, aandacht en een 

luisterend oor voor zieke mensen en 

hun vrienden. Kinderen horen er bij! 

Zij zijn juist een voorbeeld in hun 

onbevangenheid tegenover het Rijk van God. En een vrouw uit het buitenland blijft moeite doen 

om zelf contact met Jezus te krijgen. 

 

De kinderen ontdekken dat het contact en ontmoeting met anderen van grote betekenis is. 

Door anderen te ontmoeten leer je nieuwe dingen kennen omdat je wereld groter wordt. Je 

deelt vreugde en verdriet, wordt bevestigd door de ander maar ook wel eens tegengesproken. 

Door de ontmoeting met de ander groeien we en worden we meer mens! 

 

We vertellen verhalen uit de 4 genoemde bijbelboeken: over de lamme die helemaal meetelt, 

dichter bij God, 10 melaatse mannen, een hand die het niet meer doet, de blindgeborene en een 

vrouw uit het buitenland die Jezus ontmoet. 

 

Een aantal liedjes die we geleerd hebben 

Wat een sterren 
Stille nacht 
Ga je mee op zoek 
Wij zijn op weg 
Dag ster, kleine ster 

 

Nieuws komt vaker op de site (en 

minder in de nieuwsbrief) 

Weet u onze vernieuwde site te vinden? 

Nieuwsberichten, over wat er zich in de 

school afspeelt, en uitleg over de agenda van 

de komende weken zal steeds vaker kort(er) in de nieuwsbrief komen en worden toegelicht op 

de site. Zo staat er nu op de site in de agenda en bij ‘nieuwsberichten’ meer informatie over: 

● Het boekenzoekspel voor groep 3/4 in de bibliotheek 

● Voorstelling De Wenteltoren voor groep 3,4 en taalklas 1 

● Informatie van Hoeksche Waard Actief 
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https://www.youtube.com/watch?v=wagIE-4014g
https://www.youtube.com/watch?v=nLo9yJIOEhk
https://www.youtube.com/watch?v=_Uxy4bD54ec
https://www.youtube.com/watch?v=3lHmvW18tbk
https://www.youtube.com/watch?v=AM55lP9Vnsc


 

Nieuwe sloten in de voordeuren van de school 

Misschien heeft u het al ondervonden, de voordeuren zitten tussen 8.30 uur en 14.30 uur op 

slot. Iedereen die in die tijd naar binnen wil, zal moeten aanbellen. De conciërge of een 

leerkracht komt dan naar de deur en zal u voor de klapdeur te woord staan of evt. iets wat uw 

kind vergeten is van u aannemen.  

Samenwerken, in groepjes werken, eigenaarschap voor het leren, zelfregulering zijn belangrijke 

vaardigheden die we kinderen al op jonge leeftijd willen laten ontwikkelen. De maatschappij 

vraagt immers om kritische denkers, probleemoplossers en samenwerkende burgers. De open 

structuur biedt daarvoor veel mogelijkheden. De lokalen worden als het ware vergroot, doordat 

de overgang naar de gang minder groot is. De kinderen die op de gang werken horen bij de klas! 

We willen daarom graag de rust en structuur handhaven en het is niet wenselijk dat mensen 

onder lestijd met teveel geluid binnen komen lopen. 

Leuk nieuws is dat we in overleg zijn met verschillende bedrijven en ontwerpstudio’s om de crea 

van de Zilvermeeuw een uitdagender werkkarakter te geven met verschillende werkplekken 

zodat ieder kind op zijn eigen manier kan werken en leren en waarin kinderen met elkaar kunnen 

samenwerken.  

 

Boekenzoekspel 

Op donderdag 11 januari gaan de groepen  3 en 4 naar de Bibliotheek Hoeksche Waard in de 

Lindenhoeve om het boekenzoekspel te spelen. Meer informatie staat hier op de site. Voor dit 

uitstapje hebben we chauffeurs nodig. Wilt u ons mailen als u kunt rijden? Graag het aantal 

zitplaatsen in de gordels doorgeven. Groep 3 vertrekt om 9:00 uur Groep 4 vertrekt om 10:15 

uur. Het duurt ongeveer een uur.  

Juf Désirée: d.goudzwaard@csgdewaard.nl of juf Roos: r.vanderneut@csgdewaard.nl 

 

De wenteltoren 

Op 24 januari gaan de kinderen van taalklas 1 en 

de groepen 3 en 4 naar de voorstelling De 

Wenteltoren. Meer informatie vindt u hier op de 

site. 

 

 
Hoeksche Waard Actief 

Binnen de Hoeksche Waard worden er verschillende activiteiten aangeboden op het gebied van 

sport en cultuur. Informatie is op onze site terug te 

vinden. 

 

V&R Welzijn 

 

Op reis door Prentenboekland. 

Tijdens de Nationale Voorleesdagen,donderdag 25 januari 2018, mogen de kinderen van groep 

1/2  een bezoek brengen aan de bibliotheek van Oud-Beijerland. Tijdens dit bezoek willen we 

samen met de kinderen, de leerkracht en ouders op reis gaan door Prentenboekenland.  

De bibliotheekmedewerker, de leerkracht van de groep en drie meegebrachte voorleesouders 

gaan ieder in een eigen hoekje in de bibliotheek zitten met een groepje kinderen.  
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/260-boekenzoekspel-groep-3-en-4
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/986-hoeksche-waard-actief


Hier wordt  dan voorgelezen uit een van de prentenboeken uit de Prentenboeken Top 10.  

Soms hoort er ook een doe-opdracht bij: tekenen, kleuren of zingen.   

En als je daarmee klaar bent, gaat de reis weer verder en vertrekken de kinderen naar het 

volgende boek.  

De reis zal in totaal ongeveer 50 minuten duren.  

Om dit bezoek te kunnen organiseren hebben we ouders nodig om de kinderen te brengen en 

weer op te halen. Ook zoeken we een aantal ouders die daar willen blijven om een groepje voor 

te lezen. 

U hoort zsm.in het nieuwe jaar wat precies de bedoeling is. 

 
  
Kerstcrea 

Op 19 december was dan de kerstcrea! Het was een gezellige middag en wát een mooie dingen 

zijn er door de kinderen gemaakt! Zonder hulp van ouders was het niet zo’n succes geweest. 

Alle ouders die ons hebben geholpen; enorm bedankt! Hieronder een aantal foto’s van de  

 

kerstcrea op de Aalscholver: 
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En van de Zilvermeeuw: 
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