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We raken niemand ongewenst aan 

en spelen rustig. 

 
 

 

 

Belangrijke data 

7-5  1e dag na de meivakantie, geen schoolmelk  

10-5 en 11-5 Vrij, Hemelvaartweekend 

15-5  Groep 8 Klein Profijt 

16-5 Praktische verkeersles groep 7 en 8  

Gebedsgroep Hoeksteen  

Klein Profijt groep 6 van 10.45-12.15 uur 

Schoolvoetbal groep 6 en groep 8 in Portugaal  

21-5 Vrij, 2e Pinksterdag  

22-5 t/m 25-5 Groep 8 op kamp, juf Anne, meester Arjen en juf Yvonne gaan mee  

24-5 Leerlingenraad  

28-5 Theatervoorstelling The match (voor groep 7 en de oudsteTaalklas) 

29-5 Praktisch Verkeersexamen groep 7 

29-5 t/m 1-6  Avondvierdaagse 

31-5 Nieuwsbrief juni 

Nieuwsberichten op de site 

Een aantal activiteiten buiten school, een oproep uit de MR en komt er een schoolband??? Over 
deze en andere onderwerpen zijn recent nieuwe berichten op de site geplaatst. Leest u ze goed 
door? 

- Koningsspelen - een indruk van de onderbouw 

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

- OERRR Natuurdag ‘Leer Overleven’ op Tiengemeten zondag 29 april 

- Groep 6 werkt in de moestuin 

- Nieuwe ronde Naschoolse muziekworkshops & opstart schoolband?!? 

- Bezoek Klein Profijt groep 4 

- Stippenpad groep 3 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/380-voorstelling-the-match-groep-7-en-8
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/646-verkeersexamen-groep-7
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1898-koningsspelen-groep-1-tm-4-en-taalklas-2
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/1868-oerrr-natuurdag-leer-overleven-op-tiengemeten
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1880-groep-6-werkt-in-de-moestuin
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1831-nieuwe-ronde-naschoolse-muziekworkshops-opstart-schoolband
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1776-bezoek-klein-profijt-groep-4
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/1777-stippenpad-groep-3


 
 
Tref  

Van 23 april t/m 11 mei is het thema Muziek.  

Muziek verbindt in de klas door liedjes te zingen: zomaar, bij feesten en ook rondom de 

Bijbelverhalen. We zingen aan de Zilvermeeuw elke vrijdag aan het begin van de ochtend met 

alle groepen liedjes die we leren uit de methode Tref en de liedjes van Youtube die daarbij 

passen. 

 

Het Wilhelmus is ook een lied wat mensen verbindt. De komende periode zal tijdens de 

Koniningsdag en de herdenkingen op 4 en 5 mei het volkslied regelmatig te horen zijn. 

 

Een lied roept voor iedereen andere persoonlijke gevoelens op. In het verhaal van David en 

koning Saul speelt muziek ook een belangrijke rol. De Psalmen die David zingt voor Saul 

kalmeren de driftige, neerslachtige koning. Hij herkent zichzelf in de teksten en de muziek 

maakt hem blij. Muziek is soms tot iets in staat waar menselijk handelen te kort schiet.  

 

In de week van 7 tot en met 18 mei vertellen we de verhalen van Hemelvaart en Pinksteren. 

 

Trefliedjes die we de afgelopen periode geleerd hebben   

Onderbouw: De steen is weg; No-no-Noach; Who is the King of the jungle; Weet je dat de 

lente komt 

 

Bovenbouw: Het is Pasen; Het lied van Bartimeüs; Voor als het donker is; De dag zingt een lied;   

God begint opnieuw; Ik moet weg gaan.  

Vakantietip Tiengemeten!     

Kinderen die de speeltuin op natuureiland Tiengemeten willen 

bezoeken, kunnen profiteren van een speciale kortingsactie. 

Wanneer 2 kinderen met hun bibliotheekpas zich in de 

maanden april en mei aan de balie van Natuurmomenten op het 

eiland melden, krijgen zij 1 kaartje gratis! 

Dus als je nog geen lid bent van de bibliotheek, snel (gratis) lid 

worden. Ook al ga je niet naar Tiengemeten, dan kun je toch 

lekker lezen in de vakantie!   
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https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ
https://www.youtube.com/watch?v=EpOrYVFoprU
https://www.youtube.com/watch?v=03afPm3Srg0
https://www.youtube.com/watch?v=yFQIMSw8B7A
https://www.youtube.com/watch?v=yFQIMSw8B7A
https://www.youtube.com/watch?v=gj3in6qTOk8
https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E

