
Nieuwsbrief september 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 nder 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? 

Op naar een nieuw schooljaar, maar eerst… Vakantie! 

De laatste schooldag is aangebroken! We kijken (op allebei de scholen in de Zoomwijck) 

terug op een heel goed schooljaar! Daar zijn we blij mee en dankbaar voor! 

We hebben een fijn team, leuke groepen, betrokken ouders en kinderen komen goed tot 

ontwikkeling. En we hebben weer afscheid genomen van 2 'Kapotleuke' groepen 8 die 

'Gewoon Super' waren (zie musical :))! 

 

Allereerst willen we iedereen een hele goede vakantietijd toewensen en vervolgens zien we 

(over een paar weken) weer uit naar een nieuw schooljaar. De belangrijkste informatie 

staat al op de site: de agenda is grotendeels al gevuld en in dit Informatieblad 2019-2020 

treft u alvast alle praktische informatie aan die u voor schooljaar 2019-2020 nodig hebt! 

De laatste nieuwsbrief kunt u hier vinden... 

 

Tot slot: Goede vakantie gewenst allemaal!!!  

Belangrijke data 

2 september Start nieuw schooljaar 

2 - 3 september Luizencontrole 

9 - 27 september Startgesprekken-week groep 4 t/m 8 

12 september MR vergadering 

16 september Studiedag: leerlingen zijn vrij 

18 september Informatieochtend 

Verkeersles groep 1/2 

19 september Schoolfotograaf 

23 september Verkeersles groep 5 t/m 7 

24 september Verkeersles groep 3/4 

25 september  Studiedag: leerlingen zijn vrij, Taalklas wel naar school! 

TSO 2019-2020 

U heeft onlangs een brief gekregen over de TussenSchoolseOpvang (TSO). Op het 

formulier kunt u aangeven hoe u uw bijdrage aan de TSO voor het schooljaar 2019-2020 

wilt leveren. Mocht u dit formulier nog niet voor 16 juli hebben ingeleverd, wilt u het 

formulier z.s.m. inleveren via de mail (tso.hoeksteen@csgdewaard.nl) en anders in één van de 

witte brievenbussen. 
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GEEN melk na de vakantie 

Maandag 2 september is er geen schoolmelk. Wilt u uw zoon/dochter zelf wat te drinken 

meegeven? Dinsdag 3 september krijgen de kinderen weer schoolmelk. 

 

GEEN luizenzakken meer (voorlopig) 

In tegenstelling tot wat in de informatiebrief staat over het (indien nodig) aanschaffen van 

nieuwe luizenzakken, willen we het komende jaar starten ZONDER luizenzakken. Onderzoeken 

wijzen uit dat ze geen effect hebben… We verzoeken u ze te wassen (max. 30 graden) en dan 

te bewaren, want als het niet bevalt gaan we ze gewoon weer gebruiken!  

 

WEL eigen muizen & koptelefoons / oortjes toegestaan 

Aangezien we steeds meer digitaal gaan werken, zijn er ook steeds meer kinderen die het liefst 

met eigen middelen werken. Daarom mogen leerlingen vanaf groep 3 vanaf komend jaar de 

bovenstaande middelen zelf mee naar school nemen: ‘Pennenbak er uit > muizen er in!’ Het is 

niet de bedoeling dat ze heen-en-weer gaan tussen huis en school; ze kunnen ze in hun laadje 

bewaren. 

 

GEEN Gym  

Maandag 2 september is er geen gym. 

 

Nieuwsberichten 

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

● Tot ziens groep 8! 

● Vakantietips - Zomervakantie vol activiteiten 

● Juf Mariska stelt zich voor 

● Zomerfeest en BBQ 

● Compleet team- uitleg grote zorgen te kort onderwijs 

● Opbrengst Hoeksteen in Actie 

● Juf Anne is getrouwd 

● Geslaagd schoolkorfbaltoernooi -na- trainingen 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/8130-tot-ziens-groep-8
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/8128-vakantietips-zomervakantie-vol-activiteiten
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/8127-juf-mariska-stelt-zich-voor
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/8036-zomerfeest-en-bbq
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7930-compleet-team-uitleg-grote-zorgen-tekort-onderwijs
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7893-opbrengst-hoeksteen-in-actie
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7902-juf-anne-is-getrouwd
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7821-geslaagd-schoolkorfbaltoernooi-na-trainingen

