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We houden met elkaar de school 

en het plein netjes en schoon. 
 

Belangrijke data 

Voor 1 april   Eerste termijn factuur verloopt 

30 april t/m 2 april Goede vrijdag & Pasen: alle leerlingen vrij 

3 april Studiedag: alle leerlingen vrij 

5 april natuurpad groep 3 - wilt u zich opgeven om te helpen? 

5 april  Stippenpad groep 4 - wilt u zich opgeven om te rijden? 

11 april Inloop Zilvermeeuw 

12 april Gastles bureau Halt groep 7 en 8 

13 april Inloop Aalscholver 

14 april Boomfeestdag groep 7 

17 en 18 april IEP eindtoets groep 8 

20 april Koningsspelen - wie helpt & fietst er mee? 

23 april t/m 4 mei Meivakantie (na de vakantie is er op maandag geen schoolmelk) 

Nieuwsberichten op de site 

Over deze recente activiteiten kunt u op de site / facebook meer lezen & zien: 

- De Grote Rekendag op De Hoeksteen 

- De creamiddag 

- Oproep van de Medezeggenschapsraad: wie komt er met ons meedenken? 

- Een verzoek om mee te doen met een Onderzoek: Gezinsrelaties na scheiding 

- De opschoondag & lessen over afvalscheiding 

- Kijk & doepad in de regen… 

- Groep 3 & 4 op bezoek bij de boer 

- Paasviering 

Tref: Het leven krijgt weer kleur! 

 
Het verhaal van Jezus eindigt niet met Pasen. Dat 

merken de leerlingen ook als ze weer terug gaan naar 

hun vissersboten. Ze begrijpen de opdracht die ze van 

Jezus hebben gekregen als ze Jezus na Pasen opnieuw 

ontmoeten. Zij kunnen helpen het leven en de wereld 

weer kleur te geven. 

 

Bijbelverhalen: 

Week 14: Net als vroeger (Johannes 21); Licht onder 

een emmer (Matteüs 5, 14). 
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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/agenda/537-natuurpad-groepen-3-en-4
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/537-natuurpad-groepen-3-en-4
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/584-inloop-zilvermeeuw
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/585-inloop-aalscholver
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/538-koningsspelen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/223-meivakantie
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1695-grote-rekendag-op-de-hoeksteen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1636-creatief-middagje
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1655-betrokken-bij-de-school-een-hart-voor-onderwijs-reageer-dan-nu-op-de-vacature-voor-de-medezeggenschapsraad
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1653-onderzoek-gezinsrelaties-na-scheiding
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1609-wij-zijn-supporters-van-schoon
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1634-kijk-en-doe-pad-groep-5-was-ondanks-weer-en-wind-een-succes
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1526-groep-34-heeft-een-leuke-ochtend-gehad-bij-de-boer
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1713-paasviering-op-de-hoeksteen


 
Week 15 en 16 (9 t/m 20 april): Duurzaam 

Het Bijbelse scheppingsverhaal vertelt het al: de mens is deel van de schepping met een eigen 

verantwoordelijkheid. We moeten aandacht hebben voor de natuur. Mensen krijgen de wereld te 
leen om ervan te genieten maar moeten er ook zorg voor dragen. 
De ark van Noach staat symbool voor de hele wereld: die verdient het om behouden te blijven. 
Een geloofsverhaal dat zegt: Kom op mens, je kunt jezelf vernieuwen en de aarde herscheppen. 

 
Bijbelverhalen: 

week 15: God is heel tevreden (Genesis 1-2, 4); God heeft 

spijt (Genesis 6, 5-22 en 7, 1-17). 

week 16: Het is goed als de duif niet meer terugkomt (Genesis 

7, 18-24 en 8, 1-12); De regenboog: een belofte voor altijd 

(Genesis 8, 13-22 en 9, 1-17). 

 

 

Factuur schooljaar 2017-2018 en schoolreis september 2018 

In februari heeft u een factuur ontvangen. Deze factuur kunt u in twee termijnen betalen. De 

eerste termijn graag voor 1 april betalen. De tweede termijn verloopt 1 juni.  

Het geld voor het schoolkamp van groep 8 ontvangen we graag voor 10 mei.  

Opgeven broertjes en zusjes 

We zijn al gestart met het maken van de groepenverdeling voor volgend schooljaar. Heeft u 

thuis nog een kind(eren) die geboren is/zijn in 2014 en/of 2015 wilt u deze dan (wanneer u dit 

nog niet gedaan heeft) aanmelden via het inschrijfformulier. Voor vragen kunt u mailen naar 

hoeksteen@csgdewaard.nl. 

 

Natuurpad groep 3 en stippenpad groep 4 - helpt u mee? 

De leerlingen van groep 3 en groep 4 zijn nog op zoek naar een aantal ouders die kunnen helpen 

(beide groepen) en rijden (groep 4) op donderdag 5 april. Klik hier voor meer informatie. 

 

Koningsspelen - groep 5 zoekt hulp & Taalklas 1 zoekt vervoer 

Voor meer informatie, klik hier. 
 

Betrokken bij de school? Een hart voor onderwijs?   

Dan is de Medezeggenschapsraad iets voor u en reageer op de vacature! 
De Medezeggenschapsraad is opzoek naar een nieuw lid. Omdat Wim Goes de MR gaat verlaten, 

komt er vanaf augustus een plek vrij binnen de MR. Voor meer informatie over de vacature en 

over de taken van een MR-lid, klik hier.  
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https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2017-2018/dehoeksteen/Pdf's/2017-12-061011.F04%20Inschrijfformulier.pdf
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/537-natuurpad-groep-3-en-stippenpad-groep-4
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/538-koningsspelen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1655-betrokken-bij-de-school-een-hart-voor-onderwijs-reageer-dan-nu-op-de-vacature-voor-de-medezeggenschapsraad

