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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 juni Verkeersles groep 5 en 6 

3 juni t/m 14 juni Citotoetsen groep 1 t/m 7 

5 juni Inloopochtend Zilvermeeuw 

5 juni Oudergebedsgroep  

7 juni Inloopochtend Aalscholver 

10 juni Tweede Pinksterdag: alle leerlingen zijn vrij 

11 juni t/m 14 juni Groep 8 op kamp 

18 juni Verkeersles groep 3 en 4 

20 juni Schoonmaakavond groep 1,2 en 3  

26 juni Oudergespreksavond op uitnodiging 

29 juni Schoolkorfbaltoernooi 

1 & 2 juli Extra vrije dagen: alle leerlingen zijn vrij 

3 juli Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

 

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.   

Het aanmeldformulier kunt u deponeren in één van de brievenbussen in de hal. 

Hoeksteen in Actie voor Kucura  

Vanuit de grote kerk in Oud-Beijerland wordt dominee Aleksandar 

gesteund in Servië. Hij is van het Roma-volk. Mensen van dit volk 

leven over de hele wereld, maar in Servië worden ze 

gediscrimineerd. Vaak zijn ze arm omdat ze geen werk kunnen 

krijgen en zeker in de winter hebben ze vaak honger. 

Veel van de ouders van de kinderen geven niet het goede voorbeeld. 

Er wordt veel alcohol gedronken en drugs gebruikt. Dit voorbeeld 

moeten de kinderen natuurlijk niet volgen! 

Dominee Aleksandar probeert zijn volk zo veel mogelijk te helpen met voedsel en andere 

dingen. Wat hij vooral erg belangrijk vindt, is dat de kinderen naar school kunnen. Dit zorgt er 

voor dat kinderen minder op straat leven en dat ze een betere toekomst tegemoet gaan. 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1404-oudergebedsgroep
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1729-schoonmaakavond-groep-1-tm-3
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/889-oudergespreksavond-op-uitnodiging
https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2018-2019/dehoeksteen/Informatie/2019-05-071258.F04%20Inschrijfformulier.pdf


 

 

Ondanks zijn goede werk wordt de dominee vaak tegengewerkt. Daarom is 

het goed om soms vanuit Nederland naar hem toe te gaan en hem te helpen 

met zijn werk. Een aantal jongeren van de dorpskerk gaan voor de vierde 

keer op een werkvakantie naar hem toe. Door met de kinderen te voetballen 

en de scholen op te knappen wordt de dominee meer gesteund door zijn 

eigen landgenoten. 

Dit goede werk, gedaan door mensen uit ons eigen dorp, willen we graag 

steunen. 

 

Dragen jullie ook een steentje bij?  

Met behulp van een petflessen inzamelingsactie willen wij de jongeren van de Hervormde 

gemeente ondersteunen om hun Dominee Aleksandar te helpen om de kinderen in Servië een 

betere toekomst te geven.  

Van 27 mei t/m 14 juni kunnen de kinderen zoveel 

mogelijk petflessen verzamelen. Deze worden bij de 

groep zelf ingeleverd. Nadat ze geteld zijn kunnen ze in 

de crea in netten gedaan worden. Bij je klas komt een 

lijst waarop aangeven wordt hoeveel er per dag is 

opgehaald.  

 

Op deze manier hopen wij met elkaar een mooi bedrag op 

te halen voor Dominee Aleksander, zodat scholen verder 

kunnen worden opgeknapt en de kinderen 

schoolmaterialen en basismiddelen ontvangen, zoals 

zeep, tandpasta en tandenborstels! 

Nieuwsberichten 

● Groep 8: Goede eindtoets en laatste Hoeksteen-periode breekt aan… 

● Groep 4 op natuurpad 

● Uitnodiging: Natuurspeeltuin in Oud-Beijerland 

● Trefwoord 
● Hoeksteen in Actie voor Kucura 
● ’Vele handen maken licht werk’ - schoonmaakavond onderbouw 
● Groep 6 heeft buiten rekenles 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7331-groep-8-goede-eindtoets-en-laatste-hoeksteen-periode-breekt-aan
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7339-groep-4-op-natuurpad
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7311-uitnodiging-natuurspeeltuin-in-oud-beijerland
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7267-trefwoord
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7266-hoeksteen-in-actie-voor-kucura
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7264-vele-handen-maken-licht-werk
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7191-groep-6-heeft-buiten-rekenles

