
Nieuwsbrief maart 2019 
 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 

 

Op onze site staat uiteraard de agenda voor de komende maand. Hier onder treft u alle 

linkjes aan naar ‘meer belangrijke informatie’ over een activiteit. 

Ook zijn alle nieuwsberichten van de afgelopen & komende periode er te lezen.  

 

Wilt u alle linkjes uit deze mail even openen? Zodat de informatie u ook echt bereikt? 

Belangrijke data 

25 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie 

6 maart  08.30-09:15u oudergebedsgroep 

6 maart MR vergadering; aanvang 19:15u 

21 maart 10:45-11:45 Chocokrokodil groep 3,4 en taalklas 1 

  Bieb bezoek groep 3 9:30-10:30 

25 maart 09:30-11:30 Koningin Lear groep 7 en 8 

26 maart Thema avond Kivido-Hoeksteen 

 

Ouderbijdrage 

Binnenkort worden de facturen verstuurd voor de ouderbijdrage en de schoolreis. De 

ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 32,50 en de schoolreis op € 35,-. Wilt u na 

ontvangst van de factuur zorgen voor spoedige betaling? Als u hier niet (direct) de 

middelen voor heeft, wilt u dan contact opnemen met juf Yvonne: y.verweij@csgdewaard.nl? 

Het is veelvuldig in het nieuws geweest dat deze bijdragen vrijwillig zijn. Iedereen kan 

echter begrijpen dat, als we niet (bijna) allemaal betalen, al de hiermee gefinancierde 

activiteiten (schoolreis, muziekjuf (deel), sint, kerst, pasen, alle sporttoernooien, EHBO, 

bibliotheekbezoek en nog meer) niet meer door zullen kunnen gaan. 

Gelukkig betaalt op onze school bijna 100% van de ouders deze bijdragen! Heel fijn! 

 

Ouder-/ informatie Kivido en Hoeksteen op dinsdag 26 maart 

Op deze avond wordt er een workshop ‘interactief voorlezen’ gegeven voor de ouders van 

groep 1 t/m 5. Inloop 19.45 uur en start 20.00 uur. De avond duurt tot 21.30 uur.  

Meer informatie volgt. 

 

Juf Hettie weer meer op school 

Gelukkig kunnen we u melden dat de re-integratie van juf Hettie goed verloopt. Vanaf de 

zomervakantie is zij geleidelijk aan steeds meer op school aan het werk gegaan. Momenteel 

is zij het werk als intern begeleider voor de onderbouw weer aan het oppakken en 

daarnaast is ze gestart met het lesgeven in één van de taalklassen. We gaan ervan uit dat 

deze opgaande lijn zich dit schooljaar verder voortzet. 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1401-oudergebedsgroep
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1489-voorstelling-chocokrokodil-groep-3-4-en-taalklas-1
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1490-voorstelling-koning-lear-groep-7-en-8
mailto:y.verweij@csgdewaard.nl


Nieuwsberichten 

Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 

● Zelfregulerend leren centraal tijdens studiedag 

● Trefwoord 

● Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

● Music4kids bij de Bazuin 

● De Vakantie Bijbel Klub 
● Vakantieouders gezocht voor vakantiekinderen 

● Reis door prentenboekland 
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https://portal.csgdewaard.nl/nieuws/5965
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/5903-trefwoord
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/5709-jeugdsportfonds-en-jeugdcultuurfonds
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/5710-music4kids-bij-de-bazuin
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/5720-de-vakantie-bijbel-klub
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/5615-vakantieouders-gezocht-voor-vakantiekinderen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/5609-reis-door-prentenboekenland

