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Personeel
Juf José is goed aan het herstellen van haar operatie.
Zij is langzaamaan haar werkzaamheden weer aan
het oppakken. Wij zijn heel blij haar weer op school
te zien.
IEP eindtoets
Vol trots kunnen wij u melden dat wij de afgelopen
drie jaar boven het landelijk gemiddelde scoren op
de IEP eindtoets.

Kamp
Groep 8 is op kamp geweest. 30 kinderen hebben
genoten van een super leuk kamp, met heel veel leuke en
spannende activiteiten. Het weer was geweldig en we
kijken dan ook met veel plezier terug op de fantastische
dagen.

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:
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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!

Digiduif is overgegaan Social Schools.
Zoals u misschien al eerder gehoord heeft, is Digiduif
veranderd. Door een fusie van Digiduif en
Socialschools verdwijnt Digiduif

Vanaf 1 oktober 2018 zal u de berichten ontvangen
in de App Social Schools 3.0.
U kunt deze app downloaden in de app store van
Apple of de Google Playstore, u moet hiervoor de 3.0
versie downloaden. Verder hoeft u niets te doen en
kunt u met dezelfde inloggegevens inloggen.
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.
“Jezelf de baas” en gymkriebels
Tijdens de gymlessen zijn we de komende weken
bezig met “Jezelf de baas” (groep 3 t/m 8) en
gymkriebels (groep 1 en 2). De gymkriebels zijn er op
gericht om de kleuters voor te bereiden op de
gymlessen die ze vanaf groep 3 gaan krijgen en om
het sociale aspect van sport te leren.
In de groepen 3 t/m 8 krijgen we lessen in “Jezelf de
baas”, deze lessen zijn bedoeld om het sociale
klimaat in de groep te vergroten. Kinderen leren
samenwerken en hoe ze kunnen reageren in
bepaalde situaties.
Belangrijke data
8 oktober studiedag, leerlingen vrij
19 – 23 november voortgangsgesprekken
5 december Sinterklaas, 12.00 uur vrijdag
6 december studiedag, leerlingen vrij
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Aankomende week ontvangt u van ons de
jaarkalender die door omstandigheden niet op tijd
klaar was.
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