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Nieuwe leerling
Deze maand is Lotte
Lustenhouwer gestart in
de Rikkigroep.
Welkom op de
Hoeksteen!!!
Theaterlessen
Op maandag 14 januari
2018 starten de
naschoolse cultuurlessen

van Spring Cultuur
Producties.
Dierenmanieren voor
groep 1-4:
Dierenverhalen naspelen
en verzinnen. En
natuurlijk verkleden als
je lievelingsdier.
De prinses die niet kan
lachen voor groep 5-8:
Het wordt een echte
voorstelling met zingen,
dansen en toneelspel.
Kosten: 6 lessen voor
€25.
Opgeven voor de lessen
kan bij juf Joke of via
cultuur@hoeksteen.pcp
ow.nl

JAARGANG 70

4 DECEMBER 2018

Veiligheid
De donkere dagen voor Kerst breken bijna aan, als wij naar school gaan is het vaak
nog donker. De laatste weken kreeg ik van een aantal
ouders het verzoek aandacht te geven aan de veiligheid
van de kinderen in het verkeer bij de school en de
sporthal. We merken dat de straat voor het plein vaak
gebruikt wordt om even te stoppen en de kinderen uit
de auto te laten stappen, helaas ontstaat er voor
kinderen die oversteken dan een onoverzichtelijke
situatie. Hetzelfde geldt voor de situatie bij de Sporthal.
We willen u dan ook vragen om even de auto op een
van de parkeerterreinen te parkeren en de kinderen daar uit te laten stappen.
Tijdens de verkeerslessen geven wij veel aandacht aan veiligheid in het verkeer, helpt
u mee bij de praktijk!?
Mede namens het team,
Joke Arensman

Sinterklaas
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij en zijn pieten op woensdag 5 december een
bezoek willen brengen aan onze school.
Wij verwachten hem om 8.30 uur. Uiteraard mag u hierbij aanwezig zijn.
Direct na de aankomst is er voor jongere broertjes en zusjes tijd gereserveerd om
Sinterklaas en de pieten te begroeten en met hem op de foto te gaan. Daarna zullen
zij in de verschillende groepen een
bezoekje brengen.
Aan het einde van de ochtend hebben wij
Talent in de tent met optredens door de
kinderen in de hal. We zullen om 11.15 uur
starten, u bent welkom om naar de
optreden van alle groepen te kijken.
Het is de bedoeling dat de kinderen, net als
op een gewone schooldag, hun eigen eten
en drinken meenemen.

Museumplein
Net als afgelopen jaren bezoeken de groepen 6, 7 en 8 een museum in Amsterdam.
Groep 6 bezoekt het Stedelijk Museum, groep 7 het van Goghmuseum en groep 8 het
Rijksmuseum. Op deze manier maken de leerlingen in drie jaar tijd kennis met deze
drie musea. Op school bereiden we de bezoeken voor met speciale lessen.

Training:
Je Emoties de Baas
(8-12 jaar): voor als je
het moeilijk vindt om
met je gevoelens om te
gaan.
In deze training leer je je
gevoelens te herkennen
en een naam te geven,
bijvoorbeeld hoe je kunt
laten merken dat je het
ergens niet mee eens
bent, zonder boos te
worden of te praten over
hoe je je voelt. Je leert
hoe je je kunt opstellen
in moeilijke situaties en
hoe je kunt voorkomen
dat je problemen krijgt.
In de training wordt
gewerkt aan het op tijd
herkennen van je
gevoelens, het om leren
gaan met je gevoelens,
het aanleren van
helpende gedachten en
het maken van je eigen
time-out stappenplan .
De training bestaat uit 8
bijeenkomsten van 1,5
uur.
Data: Woensdag 27
februari, 6 / 13 / 20 / 27
maart, 3 /10 /17 april
2019
Intakegesprekken: 20
februari /
Evaluatiegesprekken: 24
april
Tijden: 15.30 – 17.00
uur.
Locatie: nader te
bepalen locatie in Het
Westland
Aanmelden t/m 27
januari 2019
Bovengenoemde training
en informatieavond is
kosteloos
Als u meer wilt weten,
kunt u terecht bij juf
Laura.

Kerst
Zondag was de eerste advent en na de Sint zullen we in de groepen toe gaan werken
naar kerst. Met kerst vieren we dat Jezus, als kindje, maar ook als Redder, geboren
werd in de stal. Op woensdag 12 december zullen we de kerstateliers hebben,
waarbij alle kinderen in workshops creatief bezig zijn rond Kerst.
Donderdag 20 december vieren we het kerstfeest. Om 17.30 hebben de groepen 3
t/m 8 een kerstdiner in hun eigen lokaal. We zullen werken met inschrijflijsten
waarop liefhebbers aan kunnen geven welk gerecht (en hoeveel) ze thuis voor deze
maaltijd willen voorbereiden. Hoe dit praktisch precies gaat, zal binnenkort door de
groepsleerkrachten gecommuniceerd worden naar de ouders van de groep.
’s Avonds om 18.45 is er voor alle kinderen van De
Hoeksteen een kerstviering in De Regenboogkerk,
waarbij ook de ouders worden uitgenodigd. De kinderen
van groep 3 t/m 8 lopen met hun leerkracht naar de
kerk. Alle kinderen werken mee aan de musical ‘Vrede,
Vrede’. De kinderen krijgen in de voorafgaande week
een persoonlijke uitnodiging met verdere informatie
mee.
Op het pleintje naast de kerk zal de OC een partytent
neerzetten , waar ‘groot en klein’ elkaar na de viering kan ontmoeten, onder het
genot van warme chocolademelk.
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8.30 uur Aankomst Sinterklaas op het plein
11.15 uur Talent in de Tent
Bureau HALT in groep 7 en 8
Groep 8 Wilgenknotten
Kerstateliers
Groep 7 naar van Goghmuseum
Lego League
Groep 6 naar Stedelijk Museum
Groep 8 naar het Rijksmuseum
Kerstviering
12.30 uur Vrij Kerstvakantie
Kerstvakantie
Luizencontrole

