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Personeel
Wij hebben afscheid genomen van juf Britt. Zij heeft met veel
plezier op onze school gewerkt, maar had al een wereldreis
op de planning staan waar zij nu volop van geniet. Wij
wensen haar een heel fijne reis en wellicht keert zij terug bij
ons op school na haar reis.

hier zo mogelijk over informeren via social schools. We
hopen op uw begrip en medewerking en zullen er alles aan
doen om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven zoals
u van ons gewend bent. Mocht u iemand weten die de
bevoegdheid heeft om een klas te draaien op een
basisschool en die wil invallen dan horen we dit graag van u.

Schoolfruit
De komende periode krijgen wij weer schoolfruit. Steeds
wisselende smaken proeven. Vorige week hadden we
bleekselderij. Juf Marion had een
heerlijke dipsaus voor bij de
bleekselderij en dat maakte het
proeven een stuk aantrekkelijker!
Dipsaus:
2 grote eetlepels kwark
2 lepels mayonaise
Beetje zout
Beetje peper
Wat gesneden

Op tijd komen!
Wij willen u er aan herinneren dat de school start om 08.30
uur. Om 08.20 uur openen de deuren van de school, zodat de
lessen echt om 08.30 uur kunnen
beginnen. Wij constateren echter dat er
de laatste tijd veel kinderen te laat op
school zijn. Wilt u ervoor zorgen dat uw
kind(eren) op tijd in de klas zitten?
Hartelijk dank alvast voor uw
medewerking.

Sinterklaasfeest
Komende week gaan we het sinterklaasfeest weer vieren. De
Sint gaat ook dit jaar niet aan onze school voorbij. Hij zal
onze school een bezoek brengen. We gaan hem
verwelkomen zoals elk jaar op ons schoolplein op
woensdagmorgen 5 dec om 8:30 uur. U bent hierbij van
harte uitgenodigd.
Foute kersttruiendag
Vrijdag 14 december
doen we mee aan de actie
voor “Save the Children”
met een foute
kersttruiendag. Op deze
dag vragen we de
kinderen en leerkrachten
om hun meest foute kersttrui aan te doen. Met de klassen
bedenken we acties om geld op te halen voor dit goede doel!
Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
Ook dit schooljaar vragen wij van u een
Ouderbijdrage voor het schoolfonds.
De ouderbijdrage bedraagt € 55,- per leerling.
Wanneer u vóór 1 januari 2019 betaalt, bedraagt de
ouderbijdrage € 45,- per leerling.
Het rekeningnummer is: IBAN: - NL 74 ABNA 0613 8297 78
t.n.v. Basisschool De Hoeksteen. Vergeet niet de naam van
uw kind en de groep te vermelden!
Ziektevervanging
Indien een leerkracht ziek of afwezig is, proberen wij dit
zoveel mogelijk intern op te vangen. Indien dit niet mogelijk
is, verdelen wij de klas over de andere groepen en werken de
kinderen in een andere klas aan hun eigen werk. Wij zullen u
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Koffie drinken met Luciëne en Cor
In het nieuwe jaar gaan Cor en Luciene samen een aantal
momenten organiseren waarbij we ouders uitnodigen voor
een bijeenkomst waar we samen in gesprek gaan over
dingen die op school spelen. Sommige bijeenkomsten zullen
een bepaald onderwerp hebben maar ook u kan aangeven
waarover u met ons zou willen spreken. Dit kan iets zijn wat
u graag op school zou willen, waar u zich zorgen over maakt
of wat u erg fijn of goed vindt op school Dus een koffieuurtje waarin we op ongedwongen manier samen in gesprek
gaan over school. We hopen op goede gesprekken.
Op maandag 21 januari 2019 zal de eerste bijeenkomst zijn.
Kerstviering 2018
Donderdag 20 december is de kerstviering op school. ’s
Ochtends zal er weer een viering in de kerk zijn, waar ook de
ouders weer van harte welkom zijn.
De kinderen zullen deze dag gewoon om 14.30 uur uit zijn. ’s
Avonds verwachten we de kinderen op school voor het
kerstdiner.
Voor de groepen 1 en 2 zal het kerstdiner van 17.00 – 18.00
uur zijn.
Voor de groepen 3 t/m 8 zal het kerstdiner van 17.00 – 18.15
uur zijn.
Voor de leerlingen van groep 7 en 8 zal er aansluitend van
18.30 – 20.00 uur een kerstbal zijn.
Belangrijke data
5 december Sinterklaas, 12.00 uur vrij
6 december studiedag, leerlingen vrij
20 december kerstviering en kerstdiner
20 december kerstbal voor groep 7 en 8
21 december 12.00 uur start kerstvakantie
7 januari 2019 weer naar school
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