
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nr. 7, 5 december 2018 

Kalender 
 

5 december: Sintfeest op school 

12 december: kerstknutsel 

19 december: 18.30 uur kerstviering in de basisgroep 

24 december 2018 t/m 4 januari 2019: kerstvakantie 

 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
In deze weken speelt tellen een belangrijke rol. De keizer wil zijn volk tellen, wij tellen 

de dagen en weken af naar Kerst. In de verhalen gaat het over gewone mensen die 

voor God heel belangrijk zijn: de priester Zacharias, Maria, de herders in het veld. Zij 

tellen mee in het verhaal van God en de mensen. Het thema van deze weken is dan 

ook: Tel je mee? 

Week 49 ■ 03/12 - 07/12   Tel je mee?    Lucas 1: 5-56  

Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. 

Wie mag dat cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog 

groter als in de tempel een engel aan hem verschijnt die zegt dat hij een zoon zal 

krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel: Zij, een gewoon meisje uit Nazareth, 

wordt de moeder van Jezus. 

Week 50 ■ 10/12 - 14/12   Alles plus één    Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a  

Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de 

dag van de volheid en dan nog net iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen 

eerder al over een mens die Israël compleet zou maken. Hij zal geboren worden in 

Bethlehem, de stad van koning David. 

 

 

 



talentontwikkeling | samenwerken | creativiteit | plezier in leren | 

zelfverantwoordelijk en zelfstandig | onderwijsbehoeften     

 
 
 

 

Samen voor de toekomst 

 
 

Lied van de maand december: lied 486 Midden in de winternacht 

 

In en om de groepen 
Een hartelijke gelukwens aan de ouders van Mave, en zijn grote zussen Leyna en 

Dana van Veelen! Hij is vorige week donderdag geboren en wat is er naar zijn komst 

uitgekeken! Alle goeds gewenst voor jullie allemaal. 

                                                                           
Verrassing 
De Ondernemersvereniging Voorthuizen verraste ons met een grote zak lekkers, 

helemaal in 5-decemberstijl, zoals op de foto is te zien. 

 

Hartelijk dank daarvoor! 
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Sintspelcircuit 
Een vrolijke middag, gisteren. Door het hele gebouw deden de kinderen spelletjes 

rondom het thema Sinterklaas. Groot en klein samen in een groepje, stoer is dat als 

je de oudste bent, en interessant en spannend als je nog maar net komt kijken! 

 

                              
 

En vandaag is het zo ver! Sinterklaas arriveerde met zijn twee Pieten op school en 

werd door heel veel blije kinderen op het plein toegezongen. In elke groep mochten 

de kinderen in de kring zitten en nam de Sint tijd om met ze te praten. En natuurlijk 

om de geweldige surprises te bekijken die iedereen meegebracht had; wat zaten er 

een mooie verrassingen tussen! De ouders van de AC zorgden voor drinken en wat 

lekkers erbij, heel fijn! En dankzij de firma Van Beek (ouders van Marit en Tess), die 

de mantel van de Sint keurig gestoomd had, zag de Sint er weer pico bello uit.  

Al met al veel gezelligheid op school vandaag! 
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Sollicitatieprocedure 
De vacature die ontstaat nu juf Cynthia een andere baan heeft aangenomen, hopen 

we zo snel mogelijk in te vullen. Er is een benoemings- en adviescommissie (BAC) 

samengesteld om dit te realiseren. Deze bestaat uit Nathalie Evers (oudergeleding 

MR), Marijke Moltmaker (personeelsgeleding MR) en Joke van de Laar (directie). De 

advertentie is verspreid en de komende weken zullen gesprekken worden gevoerd. 

We hopen dat het lukt om alles tijdig voor elkaar te krijgen en zullen u over de 

voortgang en het resultaat informeren. 

Juf Nathalie de Bruin heeft toegezegd eventueel een paar weken te willen 

overbruggen, mocht de nieuwe collega niet direct na de kerstvakantie kunnen 

starten. Daar zijn we heel blij mee! 

 

Afscheid juf Cynthia 
Natuurlijk laten we juf Cynthia niet met stille trom vertrekken.  

Op donderdag 20 december om 14.15 uur is er gelegenheid Cynthia een hand te 

geven en gedag te zeggen in een van de lokalen van unit 1. Van harte welkom! 

 
Welkom op De Hoeksteen 
Twee nieuwe kinderen heten we welkom op school: Lola van leeuwen en Tess van 

Middendorp. Een fijne tijd gewenst op De Hoeksteen! 

 

Kerstviering 
 

   
 
Woensdag 19 december vieren we met de kinderen kerstfeest in de basisgroep. U 

mag als ouders uw kind(eren) naar school brengen. Om 19.15 uur bent u welkom 

voor een drankje na afloop op het plein, waarna u uw kind(eren) weer mee naar huis 

kunt nemen.  
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Tot besluit  
Wat een verwachtingsvolle tijd! Voor de kinderen draait alles deze dagen om 

Sinterklaas, heel begrijpelijk dat ze daar vol van zijn!  

We leven intussen ook in de periode die vooraf gaat aan Kerst: advent. Afgelopen 

maandag is de eerste kaars aangestoken bij de dagopening om stil te staan bij de 

eerste advent. De kinderen hebben gehoord over Maria en hoe zij meetelt in de 

kerstgebeurtenis. Vol van verwachting….  

 

Kom tot ons de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
Kind van God, Maria’s kind.  
(lied 433- Liedboek voor jou) 

 

Zo leven we de komende weken toe naar Kerst, we willen steeds even stilstaan bij 

deze bijzondere gebeurtenis van lang geleden…. in onze drukke tegenwoordige tijd. 

 

 
 

 

 

Met vriendelijke groet,  
 

Team De Hoeksteen 

. 

 

 

Mededelingen van anderen 
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