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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,  
voorzien   van   linkjes   aan   naar   ‘meer   belangrijke   informatie’   over   een   activiteit.   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  
1   juni Tweede   Pinkerdag,   vrij  
2   juni   t/m   12   juni Cito   toetsweek  
8   juni   t/m   19   juni Toetsweek   taalklas  
10   juni OR   vergadering  
11   juni Groep   1   t/m   3   speelgoed   mee   om   schoon   te   maken  
15   juni Gastles   Kunstgebouw,   groep   3   en   4  
15   juni Theoretisch   verkeersexamen,   groep   7  
16   juni Groep   1   t/m   3   speelgoed   mee   terug   naar   school  
19   juni   Workshop   plastic,   groep   8  
24   juni Zomerfeest   /   juffen-meesterdag  
 
Nieuwsberichten  
Hieronder   vindt   u   de   nieuwsberichten   die   op   onze   site   te   vinden   zijn:  
● Taalklas   op   zoek   naar   materialen  
● Trefwoord  
● Wij   zijn   op   zoek   naar   een   nieuw   MR-lid  
● Nieuws   uit   de   schooltuin  
● Weet   u   dat...  
● Welkom   terug   op   school!  
 
Thuisonderwijs   door   Corona   -   TSO   geld   
Ouders   die   dat   willen   kunnen   teruggave   van   het   TSO-geld   vragen.   Per   leerling   kunnen   we  
€15,-   terugstorten.   Uiteraard   zullen   we   het   geld   anders   ten   goede   laten   komen   aan   de  
kinderen,   het   (buiten)spelen   tijdens   de   TSO   en   al   dat   soort   zaken.  
Wanneer   u   hier   gebruik   van   wilt   maken,   kunt   mailen   naar    admin.hoeksteen@csgdewaard.nl .  
Graag   de   naam   (namen)   van   de   leerling(en),   de   groep(en)   en   uw   bankrekeningnummer   met   de  
tenaamstelling   in   de   mail   noteren.    
 
Activiteiten   ouderraad   afgelast  
Door   de   coronamaatregelen   zijn   evenementen   t/m   1   september   afgelast.   Dit   heeft   als  
gevolg   dat   helaas   de   Avondvierdaagse   komt   te   vervallen.   Volgend   jaar   hopen   wij   weer   deel  
te   nemen   aan   deze   gezellige,   sportieve   activiteit.  
Ook   de   FancyFair   die   op   25   september   gepland   stond   kan   helaas   niet   door   gaan.   Vanwege  
de   grote   voorbereiding   en   organisatie   hebben   we   besloten   de   FancyFair   op   een   ander   moment   in  
te   halen.  
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Wij   zijn   op   zoek   naar   een   nieuw   MR   lid  
De   MR   van   De   Hoeksteen   is   op   zoek   naar   een   enthousiaste   ouder   die   het  
team   wil   komen   versterken   vanaf   volgend   schooljaar.   Frank   Majoor   zal  
de   MR   verlaten.   Wilt   u   actief   bij   het   onderwijs   op   de   school   van   uw  
kind(eren)   betrokken   zijn?   De   schakel   zijn   tussen   ouders,   leerkrachten  
en   directie?   Neem   dan   vrijblijvend   contact   op   met   de   MR-leden.   Zij  
informeren   u   graag   verder!   Informatie   is   ook   bij   de   directie   verkrijgbaar.   Nieuwe   leden   krijgen  
een   cursus   van   2   avonden   en   worden   ingewerkt.   Bent   u   geïnteresseerd,   neem   dan   contact   op  
met   één   van   ons   of   mail   naar   mr.hoeksteen@csgdewaard.nl.  
Arjen   Naaktgeboren  
Roos   van   der   Neut  
Kirsten   Klinkers   (ouder)  
Cynthia   Klepke   (ouder)  
Renée   Teuwsen  
 
Taalklas   op   zoek   naar   materialen  
Voor   onze   woordenschat   methode   zijn   wij   op   zoek   naar   materialen,  
zoals   een   duikbril,   zwemvliezen   en   een   verrekijker.  
Daarnaast   zijn   wij   voor   onze   barbies   in   ons   poppenhuis   op   zoek   naar  
kleertjes.   
Mocht   u   een   van   bovenstaande   materialen   niet   meer   gebruiken   en   aan  
ons   willen   geven,   dan   kunt   u   een   mail   sturen   naar   juf   Aletta   via  
a.dirks@csgdewaard.   Wij   zullen   hier   heel   blij   mee   zijn.   
 
Schoonmaakhulp   groep   1   t/m   3  
´Vele   handen   maken   licht   werk´.  
Een   keer   per   jaar   maken   wij   het   speelgoed,   de   kasten   en   de   lokalen   grondig   schoon.   Dit   jaar  
verloopt   het   allemaal   iets   anders   dan   andere   jaren   i.v.m.   Corona.   Daarom   vragen   wij   om   hulp   en  
het   speelgoed   voor   ons   schoon   te   maken.   Op   donderdag   11   juni   krijgen   de   kinderen   diverse  
spelletjes,   puzzels,   etc.   mee   naar   huis.   Wilt   u   dit   materiaal   schoonmaken   en   weer   op   school  
inleveren   op   dinsdag   16   juni?  
De   kasten   en   de   lokalen   maken   de   leerkrachten   dit   jaar   zelf   schoon.  
Alvast   hartelijk   dank   voor   uw   hulp!  
 
Trefwoord  
In   deze   bijzondere   periode,   zoeken   we   ook   tijdens   de   momenten   van  
Trefwoord   naar   wat   de   bijbel   ons   kan   leren.   We   praten   met   elkaar  
over   het   thema   ‘Wachten’   en   op   welke   momenten   we   geduldig   moeten  
zijn.   Zeker   in   deze   tijd,   waar   we   verlangen   naar   ontmoetingen   met  
bijvoorbeeld   opa   of   oma,   worden   we   soms   ongeduldig!   Door   er   met  
elkaar   over   te   praten,   en   te   kijken   naar   wat   de   bijbel   ons   vertelt,  
proberen   we   met   deze   gevoelens   om   te   gaan.   
In   de   bijbel   lezen   we   over   het   Pinksterfeest.   Nadat   Jezus   met   Hemelvaart   naar   de   hemel   ging,  
beloofde   hij   Zijn   leerlingen   dat   Hij   hen   nooit   alleen   zou   laten.   Ze   moeten   wachten   tot   het  
Pinksterfeest…   Hoe   gingen   zij   hier   mee   om?   
In   het   boek   Handelingen   kunnen   u   en   jullie   hier   over   lezen.   
 
Ook   behandelen   we   het   thema   ‘Protesteren’.   Wellicht   voelen   u   en   jullie   ook   momenten   van  
onrust,   en   wil   je   in   opstand   komen   tegen   de   regels.   Zeker   wanneer   het   onrechtvaardig   voelt!   In  
de   bijbel   lezen   we   ook   verhalen   waarin   er   tegengesputterd   wordt   of   een   weerwoord   gegeven.  
In   alle   groepen   wordt   het   bijbelboek   Ester   behandeld.    
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Liedjes   die   jullie   thuis   kunnen   zingen:   
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 ,    Hij   alleen ,  
dank   U   wel ,    God   heeft   een   plan   met   je   leven  
Onderbouw :   Tollen   van   geluk   (Trefwoord),    Ken   je   dit   verhaal? ,    Wie   ben   jij?  
 
Nieuws   uit   de   schooltuin  
De   groepen   4   en   5   hebben   hebben   op   14   en   15   mei   lekker   in   de  
schooltuin   gewerkt.  
Een   gedeelte   heeft   nog   zonnebloemen,   courgette   en  
sierkalebassen   gezaaid   in   zaaibakjes   om   binnen   voor   te   kweken.  
Verder   hebben   we   een   haag   met   struiken   tot   de   grond   afgeknipt,  
zodat   we   daar   later   een   bloemenmix   kunnen   zaaien.  
De   groene   container   hebben   we   gevuld   met   snoeihout.  
In   de   tuintjes   bij   de   taalklas   en   groep   4   hebben   we   verschillende   soorten   vaste   planten   gepoot.  
Deze   planten   komen   elk   jaar   terug.   Klik    hier    voor   de   foto’s.  
 
Groep   6   heeft   afgelopen   week,   verdeeld   over   twee   dagen,   lekker   in   de   moestuin   gewerkt.  
We   hebben   radijs,   paksoi,   postelein,   kamille   en   een   bloemenmix   gezaaid.  
Het   onkruid   groeit   heel   hard,   dus   dat   hebben   we   gewied.   Bij   de   composthoop   heeft   de   wilde  
aardbei   het   grasveld   overgenomen.   Hier   mochten   de   kinderen   naar   hartelust   de   plantjes  
afknippen   om   te   voorkomen   dat   ze   nog   verder   gaan   groeien.  
De   maandaggroep   heeft   ook   nog   knoflook   geoogst.   Deze   hangt   nu   te   drogen   in   de   bek   van   de  
krokodil   van   hout.   Klik    hier    voor   de   foto’s.  
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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=5_y84tcT84s
https://www.youtube.com/watch?v=oz4q0cWIwNk
https://www.youtube.com/watch?v=ZN034PuKBTY
https://www.youtube.com/watch?v=E2cu_EaAi7o
https://www.youtube.com/watch?v=LE_23RfpXU4
https://photos.app.goo.gl/ypnu4vyVTpCHQz7M8
https://photos.app.goo.gl/KjrDJqnrzqtwo89m6
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