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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. 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 

6 januari Luizencontrole 

13 januari t/m 24 januari Cito toetsweken 

15 januari Informatieochtend Taalklas 

16 januari, 19.15 uur MR vergadering 

20 januari, 19.30 uur  OR vergadering  

24 januari Studiedag, leerlingen zijn vrij 

 

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

● Juf Willemien stelt zich voor 

● Een geslaagde kerstviering - de kerstwandeling 

● Aanmelden schoolvoetbaltoernooi 2020 

● Hoeksche Waard Actief - Kerstvakantie tips 

● Trefwoord 

● Creatief tijdens het kerstcircuit 

● Hoeksteen in Actie - opbrengst Victory4All 

● Professor Lamoraal op bezoek 

● Dode hoekles 

● Vol verwachting klopt ons hart 

 
Trefwoord 

De afgelopen weken hebben we met de kinderen naar het kerstfeest toegeleefd. Met 

elkaar hebben we een fijne, mooie kerstwandeling gehad. Wij hopen dat het kerstverhaal 

ook dit jaar weer inspirerend was! 

Na de welverdiende vakantie, praten we in de groep verder over het thema ‘Gelukwensen’. 

Rond de jaarwisseling wensen we elkaar ongetwijfeld vaak ‘het beste’ toe, maar in hoeverre 

hebben we daar zelf invloed op? Hoe doe je dat, gelukkig worden? Hoe maken we met 

elkaar de wereld gelukkig? Wat vertelt de bijbel ons over hoe we dat moeten doen? 

Vanuit de bijbel vertellen we onder andere de verhalen over De Bergrede (Matteüs 5), de 

beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20-23), de bruiloft (Lucas 14, 15-22), genezing van de 

zoon van de weduwe (Lucas 7, 11-17) en de bloemen in het veld (Matteüs 6, 25-34). 

 

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  

Onderbouw: Dag ster grote ster, In een stalletje, Samen warm gezellig 
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Een geslaagde kerstviering - de kerstwandeling 

We kijken terug op een mooie, geslaagde, sfeervolle en 

gezellige avond met elkaar. 

Onder leiding van herauten liepen we het kerstverhaal door de 

wijk. Tijdens de wandeling zijn er verschillende scènes uit het 

kerstverhaal aan bod gekomen, zoals het bezoek van de engel, 

de timmerwerkplaats van Jozef, de telling van keizer Augustus, 

de herberg, de geboorte van Jezus, het engelenkoor en de 

wijzen.  

Wat zag iedereen er mooi uit en wat had iedereen zijn best 

gedaan op een mooie aangeklede locatie! 

Na afloop van de kerstwandeling zijn er nog heerlijke versnaperingen en warme dranken 

genuttigd. 

 

Het team van De Hoeksteen wenst u allen Gezegende kerstdagen en een goed en gezond 2020! 

 

Juf Willemien stelt zich voor 

Dag allemaal, 

 

Ik wil mezelf graag voorstellen! Ik ben Willemien Malenstein, 41 jaar. Inmiddels ben ik ruim 17 

jaar juf. In het nieuwe jaar hoop ik op De Hoeksteen te komen werken in groep 1/2. Het lijkt 

me heel fijn om in Oud-Beijerland te kunnen werken, ik woon ook in Oud-Beijerland. Ik heb de 

afgelopen jaren gewerkt in Rotterdam. 

Ik heb met mijn man Arnoud vijf kinderen. Zij zijn in de leeftijd van 5-18 jaar. Ik ben christen, 

en op zondag bezoek ik de dienst in de Gedachteniskerk. Naast het werken als juf, verzorg ik 

mijn gezin, en hou ik van creatieve dingen. Ik naai graag zelf kleding, ik hou ook van koken en 

bakken. In mijn vrije tijd kom ik graag met mijn gezin op het strand. 

In mijn werk als juf geniet ik van het samen spelen en werken! 

Ik hoop snel gewend te zijn op De Hoeksteen, ik kijk er naar uit! 

 

TSO probleem - functioneren TSO komt in gevaar…  

We ervaren momenteel problemen met de bezetting van de TSO. Er zijn niet genoeg ouders om 

de groepen op te vangen. Om dit probleem op te lossen willen we u vragen om nogmaals in 

overweging te nemen om TSO te komen draaien. We komen momenteel iedere dag 3 mensen te 

kort; zonder voldoende medewerkers komt het goed functioneren van de TSO onder te grote 

druk te staan. Aanmelden kan bij Cindy: c.lakerveld@csgdewaard.nl  

Geen melk na de vakantie 
Maandag 6 januari is er geen schoolmelk. Wilt u uw zoon/dochter zelf wat te drinken 

meegeven? Dinsdag 7 januari krijgen de kinderen weer schoolmelk.  

Hoeksteen in Actie: opbrengst voor Victory4All 

In november hebben wij een stroopwafelactie gehouden voor Victory4All. Zij werken een aan 

een beter toekomst voor de kinderen in de sloppenwijken van Zuid-Afrika. Meer goede 

informatie over dit doel kunt u vinden op https://victory4all.nl/.  
Op vrijdag 13 december zijn alle verkochte stroopwafels uitgedeeld aan de kinderen. In totaal 

hebben we een mooie opbrengst gehaald van €522,45. 

Op deze manier hebben wij ons steentje bijgedragen, zodat Victory4All met al haar 

verschillende projecten de kinderen goed onderwijs en begeleiding kan bieden. Bedankt allemaal 

voor jullie inzet! 
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Dode hoekles 

Al 15 jaar rijdt Corina van Veilig op Weg in een 

vrachtwagen de wereld rond. Onlangs kwam zij de 

kinderen van groep 7, 8 en de taalklas hierover 

vertellen. De kinderen leerden heel veel over de dode 

hoek van een vrachtwagen en mochten zelf ook ervaren 

hoe slecht je sommige dingen kunt zien vanuit de cabine 

van een vrachtwagen.  

Ze weten nu heel goed waar ze moeten gaan staan of 

fietsen als er een vrachtwagen in de buurt is. Het was 

enorm interessant en leerzaam! 

 

Op de site van School op Safe geeft men elke maand een tip mee voor ouders. Hierbij staan ook 

tips voor de dode hoek van een vrachtwagen. Deze kunt u hier vinden. 

Aanmelden schoolvoetbaltoernooi 2020 
Ook komend voorjaar zal de KNVB weer het Schoolvoetbaltoernooi organiseren. Dit toernooi 

zal voor de regio Hoeksche- en Albrandswaard worden georganiseerd op de woensdagmiddagen 

in maart of april (onder voorbehoud 18 maart & 1 april 2020). De wedstrijden worden gespeeld 

bij één van de Oud-Beijerlandse voetbalverenigingen. 

 

Het schoolvoetbaltoernooi is voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. 
  

Als jullie mee willen doen vragen wij om onderstaand strookje in te vullen en dit uiterlijk 
maandag 20 januari a.s. in te leveren in de witte brievenbussen. Of het formulier door te 

e-mailen naar or.hoeksteen@csgdewaard.nl (Let op: dus niet naar het algemene e-mailadres 

van de school). 

  

Uiteraard zijn wij op zoek naar moeders of vaders die een team onder hun hoede willen nemen, 

anders kunnen wij geen teams inschrijven. 

Sportcommissie OR 

Chantal Jagroep (06-47003343) & Cynthia Rolloos-Klepke (06-38585839) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Naam: 

Geboortedatum: 

Tel nr.:   

Groep:   

Jongen / Meisje (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Speelt op positie: 

Moeder/Vader die als leider wil fungeren: Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

E-mailadres: 
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Het team van De Hoeksteen wenst u 

 
Gezegende kerstdagen 

 
en een goed en gezond  

 
2020! 
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