
Nieuwsbrief april 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 

3 april De Grote Rekendag 
3 april Oudergebedsgroep; aanvang 08:30u 

4 april Groep 7 theorie verkeersexamen 

9 april Studiedag: leerlingen zijn vrij 

12 april Koningsspelen 

Groep 1/2a, 1/2b, 3, 4 en taalklas 1 gaan op bezoek bij een boer 

(Begeleiding gezocht! Zie link) 

Groep 5, 6, 7, 8 en taalklas 2 gaan naar de Kikkershoek voor een 

sportdag 

15 april Praktijkles verkeer gr. 5 t/m 7 

16 en 17 april IEP eindtoets groep 8 

16 april Creamiddag 

17 april MR vergadering; aanvang 19:15u 

18 april  Paasviering 

19 april Goede vrijdag: leerlingen zijn vrij 

22 april t/m 3 mei Meivakantie 

Nieuwsberichten 

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

● School op Seef - verkeerslessen in de praktijk 

● Plezier op school: zomercursus voor aanstaande brugklassers 

● Trefwoord 
● Opschoondag op de Hoeksteen 
● De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding 
● Klusvaders aan de slag - nieuwe Digiborden! 

● Plezier op school: zomercursus voor aanstaande brugklassers 

Opgeven broertjes en zusjes 

Op De Hoeksteen zijn we al lang bezig met het vormen van de formatie voor volgend 

schooljaar. Om een volledig beeld te krijgen van het aantal leerlingen willen we u dringend 

vragen om broertjes en zusjes jonger dan 4 jaar alvast aan te melden! Zo kunnen wij beter 

rekening houden met nieuwe leerlingen. Via deze link kunt u uw kind aanmelden.   
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1629-de-grote-rekendag
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1402-oudergebedsgroep
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/882-koningsspelen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1626-creamiddag-pasen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/884-paasviering
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6544-school-op-seef
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6467-plezier-op-school-zomercursus-voor-aanstaande-brugklassers
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6445-trefwoord
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6401-wij-hebben-meegedaan-aan-de-opschoondag
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6359-de-gmr-van-csg-de-waard-zoekt-een-nieuw-lid-voor-de-oudergeleding
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6016-6-klusvaders-aan-de-slag-nieuwe-digiborden
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6467-plezier-op-school-zomercursus-voor-aanstaande-brugklassers
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/informatie/aanmelden-leerlingen


Paasviering 

Op donderdag 18 april vieren wij gezamenlijk de Paasviering en staat onze jaarlijkse paaslunch 

op het programma.  

We hebben al een hoop aanmeldingen van ouders die pannenkoeken en/of bladerdeeghapjes 

willen bakken. Fijn! Uiteraard kunt u zich nog aanmelden. De benodigde spullen kunnen maandag 

15 april opgehaald worden vanaf 8.15 tot 8.45 uur. 

Daarnaast zijn wij dringend op zoek naar ouders die willen helpen met het smeren van de 

paaslunch op 18 april vanaf 8.30 uur. 

 

 

Aanmelden graag via or.hoeksteen@csgdewaard.nl onder vermelding van: 

Uw Naam: 

Naam kind/ kinderen: 

Groep kind/ kinderen: 

Bakken: Bladerdeeg / pannenkoeken 

Smeren paaslunch 
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