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Datum Activiteiten
01
02
Namiddag vrij, studiemiddag team,
oudervertelgesprekken
03
Schoolfotograaf
04
05
Oudervertelgesprekken
06
07
08
09
10
11
Start typecursus groep 6
BHV-cursus
12
13
Verkeersdag (doorgaande lesdag!!!!!!!)
14
Familieviering in kerk 19.00 uur
15
16
Teambijeenkomst
17
18
19
Inloop CJG 8.15 - 9.15 uur Infoavond
20
21
22
23
24
25
26
27
Les Zwerfvuil groep 7-8
28
29
30
Teambijeenkomst

Onze jarigen

Fleur
Quinty
Juffrouw Anneke, Juffrouw Olga

Juffrouw Jeanne

Chelsea
Fay, Juffrouw Janneke

Nienke
Shana
Birtje
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Welkom bij ons op school
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 is in groep 1-2 A
Elvis aangeschoven en zijn er in groep 1-2 B twee nieuwe vierjarige leerlingen
gestart: Kylian en Terceira.
Natuurlijk heten we deze leerlingen van harte welkom op de Hoeksteen en
wensen we ze veel plezier toe bij ons op school.

Gezocht: Fietsenmaker
Voor de fietsen, karren en het andere rijdend materiaal van de
kleutergroepen zijn we op zoek naar iemand die ons wil helpen
met de reparatie er van.
Op dit moment staat er al een fiets waarvan een grote bout
vervangen moet worden en een fiets met een kapotte trapper.
Meestal gaat het om kleine reparaties, soms moet er ook iets
gelast worden. Natuurlijk mag u zich ook melden als u niet kunt
lassen of als u ons alleen met deze twee fietsen wil helpen.
Graag aanmelden bij een van de juffen van de kleutergroepen.

Verkeersdag 13 september (van de verkeerswerkgroep)
Op vrijdag 13 september a.s. vindt de ANWB Verkeersdag plaats op de Hoeksteen.
We hebben op deze dag een continue rooster, zodat alle leerlingen op school hun zelf
meegenomen lunch opeten. School is dan om 14: 45 uur uit!!!!!
De activiteiten worden verzorgd door de ANWB Streetwise en vinden op en rondom school
plaats. De groepen 3 tot en met 8 krijgen ook nog een extra activiteit, namelijk een clinic
longboarden, dus wilt u ervoor zorgen dat uw kind sportieve, gemakkelijk zittende kleding
aantrekt.
De kinderen van groepen 7 en 8 hebben deze dag ook hun fiets nodig, dus graag allemaal op
de fiets naar school komen.
Er is nog een aantal hulpouders nodig deze dag, er volgt daarvoor nog een oproep via Parro.
We hopen op lekker weer en maken er dan een leerzame en leuke dag van!
In de week van 16 tot en met 22 september doen we ook weer mee aan de week van de
Groene Voetstappen. We moedigen de kinderen (en
dus ook de ouders) aan om die week zoveel mogelijk
te voet of op de fiets, met de step of skeelers naar
school te komen. De Groene Voetstappen week is een
landelijke week, waarin duizenden kinderen lopend
en met de fiets naar school gaan voor een beter
klimaat. Doen jullie ook weer mee? Op die manier
dragen we niet alleen ons steentje bij aan het milieu maar ook aan de verkeersveiligheid.
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Groep 7-8 in de weer tegen Zwerfvuil
Op vrijdag 27 september zal Gerard Engelen in groep 7-8 een les verzorgen
over zwerfvuil.
Het wordt natuurlijk niet alleen een les, maar de kinderen van deze groep
gaan ook actief zelf de strijd aan met het zwerfvuil.
In de andere groepen zal ook aandacht besteed worden aan zwerfvuil
en vooral het voorkomen daarvan.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
op onze school in het schooljaar 2018-2019
De jeugdverpleegkundigen van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
verzorgen open spreekuren in de IB-ruimte van onze school.

Tijdens deze inloop kunt u terecht voor een luisterend oor, voor praktische informatie en
hulp of adviezen op gebied van opvoeden en opgroeien. Blijf er niet mee zitten!
U kunt ook altijd tussentijds contact opnemen met Toos de Moor:
tel.: 06-15041637 //// e-mail: t.moor@ggdwestbrabant.nl
Of via het CJG: tel.: 0800-6816816 ///// e-mail: info@cjgmoerdijk.nl

Open spreekuren Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
Wanneer?
Donderdag 19 september 2019
Dinsdag 22 oktober 2019
Dinsdag 3 december 2019
Donderdag 23 januari 2020
Dinsdag 18 februari 2020
Dinsdag 24 maart 2020
Dinsdag 12 mei 2020
Donderdag 18 juni 2020

Tijd?
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
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Vanuit onze geloofsgemeenschap
Immanuelparochie , cluster oost.
Pastoraal werkster:
Mariëlla Bossers - van Langh
Tel: 0647042287
E-mail: m.bossers@immanuel-parochie.eu
Hebt u vragen, zoekt u antwoorden, belt of mailt u dan gerust.
Openingsviering
Zaterdag 14 september is iedereen weer van harte uitgenodigd voor de eerste familieviering
van dit schooljaar. De viering begint om 19.00 uur. Een viering voor en door kinderen.
Deze viering zal weer opgeluisterd worden door het familiekoor, een koor bestaande uit kinderen,
jongeren en volwassenen.
Heb je zin om mee te zingen of mee te helpen, of wil je meer informatie,
stuur een mailtje naar juf Jeanne: j.akkermans@dewaarden.nl

Op weg naar een typevaardige groep 6

Na een kennismaking op 28 augustus start onze groep 6 op
woensdag 11 september met een typecursus verzorgd door
The House of Typing.
Tijd: 11.30 uur – 12.15 uur.
Veel succes met deze cursus!
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