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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. Hieronder treft u hem ook aan, soms 

voorzien van een link naar ‘meer belangrijke informatie’.  

Ook alle nieuwsberichten zijn via de linkjes na te lezen. Voor wie dat handiger vindt, 

hebben we alle berichten in deze nieuwsbrief nog een keer opgenomen. Als u alle linkjes 

hebt geopend, bent u weer helemaal op de hoogte! 

 

Belangrijke data 

3 februari, 12.45-15.45 uur Groep 8 proeflessen - Willem van Oranje 

5 februari Inloop Aalscholver 

7 februari Inloop Zilvermeeuw 

12 februari Rapport mee 

13 februari, 10.30-11.20 uur Voorstelling ‘Eureka!’ groep 5,6 en taalklas 

13 en 18 februari Oudergesprekken gr 1-4 / ouder-kindgesprekken gr 5-7 

17 februari Tennisclinic groep 1/2a en 1/2b  

20 februari  HALT les groep 7 en 8 

21 februari Leerlingen vrij 

24 februari t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

2 maart Luizencontrole  

Geen schoolmelk 

 

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

● Vacature (inval)leerkracht CSG De Waard 
● Trefwoord 

● Gymles of sport: aparte kleding logisch èn noodzakelijk! 

● Fancy fair: hulp gezocht 

● Open dagen bij de muziekschool 

● Vakantierooster 2020-2021 

● Hulpouders gezocht praktijkverkeersexamen groep 7 

● In de prijzen tijdens het basketbaltoernooi 

 
Trefwoord 
In deze periode staat ‘Zorgen’ centraal. Hoe is het om te zorgen, te verzorgen en verzorgd 

te worden? Wanneer doen we dat? Wie verzorgen we en door wie worden we verzorgd? We 

luisteren naar verhalen waarin naar elkaar omgezien wordt. We vertellen verhalen uit Lucas 

4 - 18, zoals over Petrus’ schoonmoeder, de centurio, de barmhartige Samaritaan, Maria en 

Marta, de kromme vrouw en blinde van Jericho. 

 

Daarna is het thema ‘Ontbreken’ aan de beurt. Hoe is het om te ontbreken of iets of 

iemand te moeten missen. En hoe fijn is het dan als iets of iemand terugkeert! Soms moet 

je op zoek naar iets dat ontbreekt. In de bijbel lezen we over Het verloren muntje, het 

zoekgeraakte schaap en de weggelopen zoon (Lucas 15).  
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2513-voorstelling-eureka-groep-5-6-en-de-taalklas
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2514-tennisclinic-groep-12a-en-12b
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2529-halt-les-groep-7-en-8
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11097-vacature-inval-leerkracht
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11018-trefwoord
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11075-gymles-of-sport-aparte-kleding-logisch-en-noodzakelijk
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11079-fancy-fair-hulp-gezocht
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11024-open-dagen-bij-de-muziekschool
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11025-vakantierooster-2020-2021
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/11032-hulpouders-gezocht-praktijkverkeersexamen-groep-7
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/10676-in-de-prijzen-tijdens-het-basketbaltoernooi


 

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: Tollen van geluk (Trefwoord), Ken je dit verhaal?, Wie ben jij? 

 

Gymles of sport: aparte kleding logisch èn noodzakelijk! 

Er zijn een aantal leerlingen die zonder gymkleding op school komen. In alle groepen, en zeker 

ook in de hogere, is het belangrijk dat de kinderen tijdens de gymles aparte gymkleding dragen: 

een sportbroekje en een T-shirt of een gympakje. Lange mouwen zijn niet nodig; de kinderen 

gaan bewegen en krijgen het vanzelf warm…! Gymschoenen zijn niet verplicht maar wel 

aanbevolen om wratten en blessures te voorkomen. 

 
Fancy fair: hulp gezocht 

Op 25 september hebben we op school een fancy fair. Verdere invulling over deze dag volgt 

later dit jaar, maar voor nu zijn we op zoek naar enthousiaste ouders/ opa’s en oma’s die het 

leuk vinden om mee te helpen in de voorbereiding van deze leuke dag. 

We zijn op zoek naar mensen die mee willen helpen bij spelletjes, in de horeca of het bakken 

van een taart voor de verkoop. 

Is dit iets voor u mail dan naar or.hoeksteen@csgdewaard.nl 

 

In de prijzen tijdens het basketbaltoernooi 

In de kerstvakantie organiseerden de basketballverenigingen 

Rebound en BOB een basketball toernooi voor scholen uit de 

Hoeksche Waard. Ook onze leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 

deden mee en met mooie resultaten, want we vielen 3 keer in 

de prijzen! 

Groep 6 werd eerste, groep 8 tweede en groep 5 werd 

derde. Groep 7 viel helaas buiten de prijzen. Gefeliciteerd 

met alle behaalde prijzen toppers, heel goed gedaan! 

In Het Kompas van woensdag 8 januari stond nog een mooi 

stuk over deze dag. Mocht u de krant gemist hebben dan kunt u het hier nog terug lezen.  

 

Open dagen bij de muziekschool 

Hoe voelt dat een harp bespelen? Hoe werkt eigenlijk een echt kerkorgel? Hoe krijg ik geluid 

uit een trompet? Dirigeren, kan ik dalat ook? Ben ik een alt of een sopraan, een bas of een 

tenor of misschien wel een bariton? Word ik blij van strijken of van tokkelen? Of ben ik meer 

een toetsenist? 

Heeft u zich dit ook wel eens afgevraagd? Of heeft u een heel andere muzike vraag of wens 

dan bent u van harte welkom tijdens de open dagen van Muziekschool Hoeksche Waard. In de 

bijlage en op de website www.muziekschoolhoekschewaard.nl vindt u meer informatie. 

 

Vakantierooster 2020-2021 

Het vakantierooster voor komend schooljaar is bekend. De studiedagen moeten nog gepland 

worden. Zodra deze bekend zijn, worden deze op de pagina 'Vakantierooster en verlof' vermeld. 
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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
https://www.youtube.com/watch?v=E2cu_EaAi7o
https://www.youtube.com/watch?v=LE_23RfpXU4
mailto:or.hoeksteen@csgdewaard.nl
https://www.hetkompasonline.nl/reader/65415/1361420/mooi-hw-basketball-toernooi
https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/keuchenius/Nieuws/2020-01-271400.poster%20opendag%20MHW.pdf
http://www.muziekschoolhoekschewaard.nl/
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/informatie/vakantierooster-en-verlof


 

 

 

Hulpouders gezocht praktijkverkeersexamen 

groep 7 

Op vrijdag 3 april hebben de kinderen van groep 7 het 

praktijkexamen verkeer. De kinderen moeten op die dag 

een bepaalde route fietsen. Op een aantal plaatsen langs de 

route staan hulpouders die de verrichtingen van de 

kinderen beoordelen. 

Bijna alle basisscholen van Oud-Beijerland doen op deze 

dag gezamenlijk examen. Vandaar dat we veel hulpouders nodig hebben die een paar uur kunnen 

helpen. Groep 7 van de Hoeksteen fietst de route tussen 10.15 uur en 12.00 uur. 

 

Op woensdag 25 maart om 19.30 uur zal er een informatieavond plaatsvinden op de 

Willibrordusschool waar alles wordt uitgelegd. Deze informatie zal ongeveer 30 minuten duren. 

Vindt u het leuk om te helpen, geef dan onderstaande gegevens z.s.m. door aan de leerkracht. 

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

Ja, ik wil graag helpen op vrijdag 3 april bij het praktijkexamen verkeer. Mijn voorkeur gaat uit 

naar: 

Ο de eerste tijd 8.30 – 10.15 uur (8.10 uur aanwezig zijn) 

Ο de tweede tijd 10.15 – 12.00 uur (10.00 uur aanwezig zijn) 

Ο heel de ochtend 

Ο het maakt niet uit 

 

Graag de volgende gegevens noteren: 

 

naam:  ………………………………………………………….. 

ouder/oma/opa van:  ………………………………………………….. 

mobiele tel.nr.:  ………………………………………………………….. 

e-mail adres: ………………………………………………………….. 
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