
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nr.  13, 20 maart 2019 

Kalender 
 

Woensdag 27 maart: studiedag, alle leerlingen vrij (staat wat onduidelijk op de 

schoolkalender) 

Donderdag 4 april: 17.30-18.30 uur presentatie/afsluiting themaweken Helden 

Vrijdag 12 april: Koningsspelen 

Dinsdag 16, woensdag 17 april: IEP eindtoets groep 8 

Donderdag 17 april: paasviering/paaslunch; 14.15 uur begin meivakantie 

Maandag 6 mei: start na de meivakantie 

 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 12 ■ 18/03 - 22/03   Help, help, hoera!   Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19 

Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn 

blij om wat hij doet en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het maar niks vinden. 

Zij willen dat er een einde komt aan Jezus’ optreden. 

Week 13 ■ 25/03 - 29/03   Moet het echt?   Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30 

Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal dood gemaakt worden 

en weer opstaan. Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de 

voeten van zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de voeten van zijn 

leerlingen wast? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij Hem wilt horen, moet je 

worden zoals Hij.    

                                                
 

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

aan 
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Samen voor de toekomst 

In en om de groepen 
- Deze week kunt u als ouder een kijkje nemen in de groep(en) van uw 

kind(eren). We doen ons best het lesprogramma zoveel mogelijk te laten 

verlopen als anders, al geeft het ook onrust natuurlijk, bezoek in de groep. Het 

is tenslotte wel bijzonder als er vaders en moeders meekijken.  

 

                         
 

- Unit 2 brengt vandaag een bezoek aan museumboerderij Mariahoeve in 

Putten. De kinderen gaan in kleine groepjes onder begeleiding van een gids 

rondkijken en mogen zelf ook dingen doen en ervaren hoe het leven op een 

boerderij er vroeger aan toe ging.  

- Wij gaan schoolbreed rond een thema te werken. Vanaf 25 maart gaan alle 

groepen werken rondom het thema Helden. Op donderdag 4 april sluiten we 

het af. Van 17.30-18.30 uur bent u welkom op school om te komen kijken 

naar wat de kinderen allemaal rondom het thema hebben geleerd, gemaakt 

en ontworpen.  

Noteert u de datum alvast?                                                                                     

                                                                        
 

- De gesprekken met ouders en kinderen n.a.v. het rapport zijn afgerond. 

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met alleen de leerkracht kan dat 

natuurlijk. Maakt u hiervoor gerust een afspraak.  
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Datum schoolreis  
De schoolreis van unit 1 en 2 staat op de kalender gepland op maandag 24 juni. 

Deze verplaatsen we een dag naar dinsdag 26 juni. 

 
Koningsspelen 
Op vrijdag 12 april is het weer zover: De Koningsspelen! We starten deze dag met een 

ontbijt in de klas en een feestelijke opening op het plein. Daarna gaan de kinderen in 

groepjes verschillende sport- en spelactiviteiten doen. Voor de begeleiding van deze 

spelletjes zijn we op zoek naar ouders die ’s ochtends kunnen helpen. U kunt zich 

inschrijven op de lijsten in de hal van unit 1 en unit 2/3. De kinderen hoeven die dag 

geen eten en drinken mee te nemen (unit 2 en 3 ook geen lunch) en zijn op de normale 

tijd uit. Iedereen mag natuurlijk in het oranje naar school toe komen! We hopen er 

weer een feestelijke dag van te maken met elkaar. 

 

                                   
 
Formatie 2019-2020 
We zijn aan het puzzelen om alles passend te krijgen qua groepen voor het nieuwe 

schooljaar. Financiën zijn momenteel het onderwerp van gesprek op 

stichtingsniveau. Is er voldoende financiële armslag om de kwaliteit die we willen 

realiseren ook uit te kunnen voeren. De MR is nauw betrokken bij alles. Uiteraard 

laten we u het verloop weten. 

 
Overleg veilige route naar nieuwe locatie 
Afgelopen donderdag heeft er een gesprek plaatsgevonden met Sander de Graaf, 

verkeersdeskundige van de gemeente Barneveld, twee ouders (Stefanie van de 

Langemeen en Ellen Krikke) en Joke van de Laar als directie. Onderwerp van gesprek 

was een veilige route naar de nieuwe locatie. De kinderen die in De Steenkamp, op de 

Harremaatweg en andere straten rondom het huidige gebouw wonen, zullen dan de 

Molenweg en de Bakkersweg over moeten steken. Daar zijn zorgen over bij ouders 

van deze kinderen en die zijn besproken. 
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De verkeersdeskundige heeft alles goed beluisterd en gaat er mee aan de slag. 

Mogelijkheden zijn genoemd: verhoging van bestaande drempels, verlenging van de 

verhoging, plaatsen van borden, snoeien van uitzicht-belemmerend groen. Hoe alles 

daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden staat nog niet vast. Zodra daar meer over 

bekend is vermelden we het in de nieuwsbrief. 

                  
 

 

Schoolkorfbal 
Buiten wordt het langzaam voorjaar en dan gaan we weer denken aan het 

schoolkorfbaltoernooi. 

De Christelijke Korfbalvereniging Spirit heeft ook dit jaar weer het voornemen om 

samen met Van den Hul & Luigjes, Assurantiën/Hypotheken het jaarlijkse 

schoolkorfbaltoernooi te organiseren. Zoals elk jaar wordt het toernooi op drie 

avonden gehouden, op maandag 13, woensdag 15 en vrijdag 17 mei. Het toernooi is 

voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8. De groepen 3 en 4 spelen monokorfbal, in 1 

vak met 2 korven met 4 tegen 4. De groepen 5 t/m 8 spelen in 2 vakken en 8 tegen 8 

(liefst 4 jongens en 4 meisjes) 

Als uw kind mee wil doen kan hij of zij zich opgeven bij de juf of meester. Opgeven kan 

tot 29 maart 2019.  

Voor de begeleiding zoeken wij net als elk jaar ouders die een team kunnen 

begeleiden. Mocht u niet alle 3 de avonden kunnen, dan zijn we vaak ook al geholpen 

met 1 avond. Zonder begeleiding kunnen teams helaas niet deelnemen.  

Voor de begeleiding kunt u uw naam doorgeven aan de leerkracht of via een mail 

naar marcel.hertgers@pcogv.nl  

 
Nieuwbouw 
Op het moment van schrijven loopt de periode nog dat omwonenden van de kavel 

waar de nieuwbouw staat gepland, bij de Raad van Staten in beroep kunnen tegen 

de bestemmingsplan-wijziging. Het is niet moeilijk te raden wat wij hopen….. 

We houden u op de hoogte, na 1 april moet dit duidelijk zijn.  

 

mailto:marcel.hertgers@pcogv.nl
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Vakantierooster 2019-2020 
 

Vakanties 2019 - 2020 1e Vakantiedag 
Laatste 
Vakantiedag 

Herfstvakantie 21-10-2019 25-10-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 3-1-2020 

Voorjaarsvakantie 24-2-2020 28-2-2020 

Goede vrijdag en 2e Paasdag 10-4-2020 13-4-2020 

Meivakantie 27-4-2020 8-5-2020 

Hemelvaart 21-5-2020 22-5-2020 

Pinkstervakantie 1-6-2020 1-6-2020 

Zomervakantie 20-7-2020 28-8-2020 

 

In het schema de vakanties voor het nieuwe schooljaar. Op een later moment volgen 

de datums van de studiedagen. 

 

Tot besluit 
We leven in de 40-dagentijd, de weken op weg naar Pasen. In de Bijbelverhalen die de 

kinderen deze weken horen staat Jezus centraal en hoe Hij de periode die voor zijn 

dood en opstanding doorbracht met vertellen, getuigen en mensen hoop geven.  

Lied 552:2 gaat over de intocht in Jeruzalem, waar de kinderen deze week over 

hoorden. 

 

                                        
 

         Zijn intocht werd tot teken,  

         Tot hoeksteen van het recht; 

         Van vrede kwam Hij spreken, 

         Van leven warm en echt. 

         Gezegend is zijn naam. 

 

 

Hij heeft aan ons zijn leven 

En liefde doorgegeven 

Tot grond van ons bestaan. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Team De Hoeksteen


