
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nr.  12, 6 maart 2019 

Kalender 
 

Vrijdag 15 maart: stakingsdag, alle leerlingen vrij 

Week van 18-22 maart: ouders op bezoek in de groepen 

Maandag 25 maart: start schoolproject  

Woensdag 27 maart: studiedag, alle leerlingen vrij 

 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 10 ■ 04/03 - 08/03   Ik ben er voor jou   Johannes 10: 11-15 en 15: 1-17  

Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen 

en ze beschermen. Hij hoopt dat ze met hem verbonden blijven, zodat ze kunnen 

groeien. Want zoals een plant alleen kan groeien als hij verbonden blijft met zijn 

wortels, zo kunnen mensen alleen groeien als ze verbonden blijven met God. 

Week 11 ■ 11/03 - 15/03   Als je bang bent   Johannes 10: 22-39 en 11: 1-44 

In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn 

mensen die hem dood willen maken. Daarom zijn ze naar een veilige plek gegaan. 

Maar dan komt het bericht dat Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, 

of is dat te gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze toch. Bij het graf van Lazarus gebeurt 

een wonder. 

Lied van de maand maart: psalm 121:1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen 

aan 

 

In en om de groepen 
- In unit 1 juf Annelies Langbroek afgelopen maandag gestart als nieuwe juf en 

collega. We zijn blij dat we met haar een ervaren en enthousiaste leerkracht 

hebben kunnen toevoegen aan ons team. Van harte welkom Annelies! 
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- In unit 1 heten we ook Eefje Bunt van harte welkom. Pas 4 jaar geworden, en 

ze heeft haar plekje al gevonden. Veel plezier op De Hoeksteen Eefje! 

- Unit 3 is vanmorgen op bezoek bij Afvalverwerking ARN. Na de gastles van 

afgelopen maandag een interessant bezoek. 

 
 

Grej of the day 
 

 
Op de muur bij de hoofdingang hangt een grote kaart van de wereld. Daarboven de 

letters ‘Grej of the day’. Wat is het precies? 

 

Het is gebaseerd op een idee van de Zweedse leerkracht Mikael Hermansson. Hij 

deed uitgebreid onderzoek naar hoe mensen het meest effectief leren. 

Grej of the day zijn dagelijkse microlessen gebaseerd op hints, feiten, 

nieuwsgierigheid het maken van connecties en herhaling. 

De lessen kunnen gaan over mensen, plaatsen of gebeurtenissen. Het doel van 

GOTD is om interesse te wekken bij kinderen, hen aan te zetten tot onderzoek, de 

nieuwsgierigheid te prikkelen en de interactie tussen de driehoek leerkracht-leerling-

ouder(s) te vergroten. 

 

Hoe ziet het er uit (bijvoorbeeld de Eiffeltoren): 

De aanwijzing 

• We geven de kinderen een hint/clue. (“Groot en hoog monument“) 

• De kinderen gaan op zoek naar de oplossing. 

• De kinderen leggen de hint thuis voor . 
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De microles  

• We inventariseren de mogelijke oplossingen in de klas en geven de juiste oplossing. 

• We vertellen over de Eiffeltoren en vragen de kinderen dit thuis over te brengen. 

Thuis navertellen 

• De kinderen vertellen thuis wat de oplossing was en welke kennis zij hebben 

opgedaan over de Eiffeltoren. 

In unit 2 en 3 gaan we hiermee beginnen. We zijn heel benieuwd naar hoe het gaat!  

Als het goed is wordt langzamerhand zichtbaar welke onderwerpen er zijn langs 

gekomen. Dat wordt zichtbaar op en bij de wereldkaart. Hoe? Dat is iets wat de 

kinderen u graag zelf vertellen! En u bent welkom om er eens naar te komen kijken. 

 
Tot besluit 
We hebben geluk gehad met een prachtige voorjaarsvakantie, qua weer kon het niet 

beter! Nu weer fijn aan het werk allemaal, genoeg te doen en beleven op De 

Hoeksteen. In de volgende nieuwsbrief leest u meer over ons project waar we eind 

van deze maand mee starten en waar alle groepen aan meedoen, en over de 

Koningsspelen, die dit jaar op 12 april zullen worden gehouden.  

 
 

Met vriendelijke groet,  
 

 

Team De Hoeksteen 

 

 
 
 

Mededelingen van anderen 
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