
Nieuwsbrief december 2019 
 

 

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

 

Op onze site staat de agenda voor de komende maand. Hier onder treft u hem ook aan, 

voorzien van linkjes aan naar ‘meer belangrijke informatie’ over een activiteit. Ook zijn alle 

nieuwsberichten van de afgelopen & komende periode via de linkjes na te lezen. Voor wie 

dat handiger vindt, hebben we alle berichten in deze nieuwsbrief nog een keer opgenomen. 

 

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

Belangrijke data 

4 december Dode hoekles groep 7/8 

5 december, 12.30 uur vrij Sinterklaasfeest 

6 december, 12.45 uur Versieren van de school voor Kerst 

10 december  EHBO examen groep 8 

10 december, 13.00-14.15 uur Workshops creamiddag 

11 december Inloop Zilvermeeuw 

13 december Inloop Aalscholver 

17 december, 13.00-14.14 uur Workshops creamiddag 

19 december, 18.15 uur Kerstviering - Kerstwandeling 

20 december Inloop tot 9.00 uur 

20 december Leerlingen om 12.15 uur vrij 

23 december t/m 3 januari  Kerstvakantie 

 

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

● Inspectiebezoek Passend Onderwijs 
● Hulpouders en materialen gezocht voor de creamiddagen 
● Sinterklaas Kapoentje 
● Trefwoord 
● Pietengym 
● Braakballen pluizen vies? 
● Bezoek aan de Dorpskerk 
● Groep 3 zorgt voor een bladvrij schoolplein 
● Pleegouders gezocht! 
● Hoeksteen in Actie voor Victory4All 
● Creatief met wilgentakken 
● Smikkelen en smullen bij het schoolontbijt 
● Taalklas in de moestuin 

 

Ouderbijdrage TSO - reminder 
Op 1 oktober heeft u van ons de factuur voor deelname van uw kind aan de TSO ontvangen. 

Hierbij herinneren we degenen van wie we nog geen betaling hebben ontvangen aan de 

uiterste betaaldatum. Wilt u dit vóór 20 december in orde maken? Alvast bedankt! 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2387-dode-hoekles-groep-78
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1926-sinterklaasfeest-leerlingen-1230-vrij
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2258-workshops-creamiddag
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2259-workshops-creamiddag
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1927-kerstviering-kerstwandeling
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/10028-inspectiebezoek-passend-onderwijs
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/10017-hulpouders-en-materialen-gezocht-voor-de-creamiddagen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/10019-sinterklaas-kapoentje
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/10008-trefwoord
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/10004-pietengym
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/9952-braakballen-pluizen-vies
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/9940-bezoek-aan-de-dorpskerk
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/9866-groep-3-zorgt-voor-een-bladvrij-schoolplein
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/9643-pleegouders-gezocht
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/9801-hoeksteen-in-actie-voor-victory4all
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/9788-creatief-met-wilgentakken
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/9698-smikkelen-en-smullen-bij-het-schoolontbijt
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/9693-taalklas-in-de-moestuin


 

Trefwoord 

We gaan ons vizier richten op het kerstfeest. Het thema is ‘Geloven’. Geloven, zeker weten en 

twijfelen. Geloven in mensen, geloven in God, geloven in vrede.  

Geloof en godsdienst hebben het moeilijk in een wereld van meten, tellen en exact weten; voor 

zoeken of twijfelen is steeds meer ruimte. En toch vieren mensen wereldwijd ieder jaar 

Kerstmis. Een feest van hopen, verlangen, dromen en geloven. Welk houvast heeft het ons te 

bieden? 

We lezen in de Bijbel in Lucas 1 en 2. We zien dat Zacharias en Elisabet op hoge leeftijd te 

horen krijgen dat ze een zoon zullen krijgen. Maria krijgt te horen dat zij de moeder van Gods 

zoon zal worden. En tot slot vraagt een Engel de herders om te geloven in de vrede die God 

toewenst aan iedereen die hij liefheeft. 

 

Een periode van gezellig samenzijn, geborgenheid bij elkaar zoeken, breekt aan. Voor velen is 

dit een heerlijke tijd. We denken ook aan mensen die hun dierbaren moeten missen, en waar 

deze tijd minder fijn is. We hopen dat de bijbelverhalen, de liederen en het geloof hen troost 

kan bieden.  

 

Liedjes die we zingen, naast de liedjes van Trefwoord:  

Bovenbouw: Sorry zeggen, Driftkikker, Zoals klei in de hand van de pottenbakker, Hou je aan 

de regels, Bouw je leven op de rots, Laat de kinderen tot mij komen 

Middenbouw: Een echt wereldplan, Nummer 1 , Iets van alle dieren, Jozef had een jas  

 

Klik op de liedjes om naar youtube te gaan. 

 

Sinterklaasfeest - leerlingen 12.30 vrij! 

Op 5 december is het weer zover, we hopen dan dat Sinterklaas een bezoekje aan De 

Hoeksteen zal brengen. Hieronder volgen wat praktische zaken:  

●  De deur gaat om 8.20 uur open. U kunt uw kind tot 8.30 uur naar binnenlaten gaan. We 

kunnen ons dan op tijd (8.35 uur) buiten op gaan stellen. 

● Wilt u na het binnenbrengen van uw kind in de onderbouw, direct weer naar buiten gaan? 

Want zolang er ouders in de school zijn kunnen wij niet overzien of iedereen er is. 

● Op de plattegrond kunt u zien waar de groepen komen te staan. Net als vorig jaar gaan twee 

groepen achter elkaar staan. De jongste kinderen staan voor de oudsten zodat iedereen alles 

kan zien. 

● Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om te blijven kijken, maar wilt u achter de kinderen 

gaan staan? 

●  In de pauze eten en drinken de kinderen hun eigen meegenomen pauzehapje en drinken. 

● Als uw kind allergisch is voor pepernoten, kruidnootjes, en ander strooigoed, wilt u dit dan 

nog even doorgeven aan de leerkracht. Op de dag zelf kunt u voor uw kind dan iets te 

snoepen meegeven. 

Met uw medewerking kunnen we dit feest een succes laten worden ! Alvast bedankt! 

de Sintcommissie 
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https://www.youtube.com/watch?v=0qR9RjcEj2s
https://www.youtube.com/watch?v=l_2uJkH7vi0
https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk
https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E
https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E
https://www.youtube.com/watch?v=rjrZGFg3NG4
https://www.youtube.com/watch?v=ukHyYwv_1F0
https://www.youtube.com/watch?v=knSbEZLstVY
https://www.youtube.com/watch?v=wPokj84uZEc
https://www.youtube.com/watch?v=FqhihBhJkbQ
https://www.youtube.com/watch?v=2cciu4nyIuE


 
Juf Mirjam gaat ons verlaten - vacature op De Hoeksteen! 
Juf Mirjam gaat onze school verlaten! Zij heeft een andere baan gevonden, in haar eigen 

woonplaats. Uiteraard vinden wij dat heel jammer, maar aan de andere kant gunnen wij dat de 

juf van harte! 

Dit betekent ook dat er op onze school een vacature ontstaat. U hoort eerdaags welke nieuwe 

collega wij hebben gevonden! 

 

Hulpouders en materialen gezocht voor de creamiddagen! 

Op dinsdag 10 en dinsdag 17 december organiseren wij voor alle groepen van 13:00-14:15 uur 

een creacircuit rondom het thema winter/kerst. We komen nog helpende handen tekort.  

U kunt zich voor woensdag 4 december opgeven bij: d.vandillen@csgdewaard.nl of 

d.goudzwaard@csgdewaard.nl. Even binnenlopen mag natuurlijk ook! 

Daarnaast zijn wij voor het creacircuit op zoek naar: oude cd’s, bloempotten, restjes wol, 

jampotten, snoeimateriaal voor de kerststukjes, oude kerstkaarten en kerstversiering.  

Graag inleveren bij onze conciërge, juf Cindy L., of een mailtje naar: d.vandillen@csgdewaard.nl 

of d.goudzwaard@csgdewaard.nl.  

 

Kerstviering 19 december 

Op donderdag 19 december vieren wij het kerstfeest met elkaar. Dit jaar maken wij een 

kerstwandeling door de wijk. Tijdens de wandeling lopen wij in verschillende groepen, op 

verschillende tijden door het kerstverhaal onder leiding van herauten. Zowel leerkrachten als 

kinderen zullen scènes uit het kerstverhaal voor u spelen.  

U krijgt binnenkort een uitnodiging met meer informatie. Om 18.15 uur zal de eerste groep 

starten. Uiteraard hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de jongere kinderen. Om 

de wandeling met zoveel mensen voorspoedig te laten verlopen, rekenen wij er op dat u zich aan 

de tijd houdt die op de uitnodiging staat. Wij hopen op een mooie en gezellige avond samen.  

Op vrijdag 20 december is er inloop tot 9.00 uur. De kinderen zijn welkom vanaf 8.20 uur en om 

9.00 uur zullen de lessen starten. Op deze dag zijn de kinderen om 12.15 uur uit.  
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