
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nr.  11, 13 februari 2019 

 
Kalender 
 

Woensdag 13 februari: rapport mee  

Week van 18-22 februari: rapportgesprekken 

Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart: voorjaarsvakantie 

Woensdag 27 maart: studiedag, alle leerlingen vrij 

 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 07 ■ 11/02 - 15/02   Onveilig    Johannes 6: 16-21, 7: 1-17 en 8: 1-11  

In de verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen naar veiligheid. 

De leerlingen van Jezus komen in een storm op het meer terecht. Een vrouw wordt 

betrapt op overspel en bij Jezus gebracht met de vraag of ze gestenigd moet 

worden. In beide situaties zorgt Jezus voor veiligheid. Maar dat neemt niet weg dat 

ook hijzelf de onveiligheid kent: tijdens het Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven 

gevaar loopt. 

                                                                                              

Week 08/09 ■ 18/02 – 22/02   Kijk maar goed!    Johannes 9: 1-41  

Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar, zou je zeggen. Maar eigenlijk begint 

het verhaal dan pas. De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die 

blinde man? Hoe kan het dan dat hij kan zien? Omdat ze het niet kunnen begrijpen, 

kunnen ze het ook niet geloven. Wie is er eigenlijk blind in dit verhaal? 

Lied van de maand februari: lied 568a  Ubi caritas 
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Samen voor de toekomst 

In en om de groepen  

- Wat een fijne school-kerk-gezinsdienst hadden we afgelopen zondag. Mooi 

om zo school te kunnen zijn in verbondenheid met elkaar tijdens een dienst 

die samen met de kinderen is voorbereid. Compliment aan degenen die 

achter de schermen het nodige hebben gedaan om de dienst te realiseren. 
 

      
- Groep 3 en 4 genoten gisteren van een vrolijke voorstelling in het 

Schaffelaartheater over Ridder Florian. 

 

       

 
Afscheid en welkom 
Juf Nathalie de Bruin heeft een nieuwe baan! Per 11 maart wordt ze juf van groep 4 

op een basisschool in Noord-Brabant. Ze gaat in Eindhoven wonen, dus het is voor 

haar een prachtige kans! 

Na de voorjaarsvakantie werkt ze nog twee ochtenden op De Hoeksteen, maar het 

afscheidsmoment voor iedereen die haar het beste wil wensen hebben we gepland 

op vrijdag 22 februari om 12.00 uur in het lokaal van unit 1, groep 1/2.  

Vanaf deze plaats wensen we je alle goeds toe voor de toekomst Nathalie ! Hartelijk 

dank voor de inzet die je hebt laten zien als juf voor de kinderen hier op school! 
 
Op maandag 4 maart start juf Annelies Langbroek als nieuwe collega en juf in unit 1, 

groep 1/2 op De Hoeksteen. Zij neemt volgende week afscheid op haar huidige 

school in Woudenberg. We zijn blij met je komst Annelies! Welkom straks op De 

Hoeksteen en een goede tijd gewenst. 
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In de volgende nieuwsbrief zal Annelies zichzelf voorstellen. Zij komt deze week al 

een keer naar De Hoeksteen voor de overdracht en om wegwijs te worden in de 

school. En mogelijk komt ze volgende week ook al een keer kennismaken met de 

kinderen. Dit hangt af van het feit of zij vervangen kan worden op haar huidige 

school. 
 
Staken of niet? 
Volgende week bepaalt het bestuur van onze Stichting haar standpunt t.o.v. de 

stakingsdag van vrijdag 15 maart a.s. We laten u z.s.m. daarna weten wat voor 

consequenties dit heeft voor onze locatie. 

 

De bieb op school 
We hebben een prachtige collectie boeken van de bibliotheek op De Hoeksteen, 

kortgeleden zijn er weer veel boeken gewisseld. Een mooie aanleiding om eens een 

kijkje te komen nemen met uw zoon of dochter en een of meer boeken uit te zoeken 

om mee naar huis te nemen! 

De kinderen lezen op school ook al boeken uit de bieb op school, we denken dat het 

thuislezen nog wel wat promotie kan gebruiken. Van harte uitgenodigd, het is gratis 

voor de kinderen en zeer de moeite waard! 

 

 

 
Tot besluit 
De rapporten gaan mee naar huis vandaag. Volgende week bent u welkom voor een 

gesprek hierover samen met uw zoon of dochter. U heeft daar van de leerkracht 

bericht over ontvangen. Mocht u daarnaast nog behoefte hebben aan een gesprek 

met alleen de leerkracht, voelt u zich dan vrij om hier apart een afspraak voor te 

maken. U kunt de betreffende leerkracht daarvoor een mail sturen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team De Hoeksteen 
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Mededelingen van anderen 
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