
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nr.  14, 3 april 2019 

Kalender 
 

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 18 april: paasviering/paaslunch; 14.15 uur begin meivakantie 

 

Maandag 6 mei: start na de meivakantie 

Maandag, woensdag, vrijdag 13 , 15, 17 mei: schoolkorfbaltoernooi 

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart 

 

Donderdag 20 juni 19.00-20.00 uur: Samsam Olé concert Schaffelaartheater, unit 2 

Schoolreisdag unit 1 en 2: dinsdag 25 juni 

 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 14 ■ 01/04 - 05/04   Ik vecht voor jou   Johannes 13: 31-38 en 18: 1-27 

Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun je iemand 

blijven helpen als je zelf bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer 

dat hij Jezus niet kent. 

Week 15 ■ 08/04 - 12/04   Is dit de koning?   Johannes 18: 28-40 en 19: 1-37 

Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen en uitgelachen. Is dat nou een 

koning? Uiteindelijk sterft Jezus aan het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. Moet het 

verhaal dan zo aflopen? 

 

Lied van de maand april: lied 659 Kondig het jubelend aan 

 

In en om de groepen 
- Welkom Bas Beitler en Larissa de Vries! Fijn dat jullie op De Hoeksteen in 

groep 1 zijn gestart. Veel plezier op school! 
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Samen voor de toekomst 

- Unit 1, groep 3 en 4, brachten een leerzaam bezoek aan Fireprevent in 

Kootwijkerbroek. Dat was leuk! Zelf bezig zijn met de brandslang, even 

brandweer mogen spelen, geweldig! 

 

                          
 

- Unit 2 bracht afgelopen maandag een bezoek aan Crescendo. Daar was alle 

ruimte om muziekinstrumenten uit te proberen. En een lesje noten leren 

lezen bleek een leuke uitdaging! 

 
 

Even voorstellen 
Misschien heeft u mij de afgelopen weken al op school zien rondlopen in unit 1... 

Sinds 1 maart werk ik op Kindcentrum De  Hoeksteen als juf van de kleuters en ik 

geef ook de taalinstructies in groep 4.  
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Samen voor de toekomst 

Op mijn eerste werkdag werd ik meteen al verrast met een prachtige bos bloemen, 

wat een heerlijk welkom! 

                                                     
Mijn naam is Annelies Langbroek, ik woon in Bennekom, samen met René en ben 

zelf ook moeder van 3 ( inmiddels volwassen) kinderen. In mijn vrije tijd sport ik 

graag en vinden we het leuk om mooie plekken in het binnen- en buitenland te 

ontdekken. 

De eerste weken op De Hoeksteen zijn  al prima bevallen, ik hoop er samen met de 

kinderen een fijne, leerzame tijd van te maken! 

 

Nieuwbouw 
Om de nieuwbouw van ons nieuwe kindcentrum mogelijk te maken heeft de 

gemeenteraad op 30 januari het bestemmingsplan Kromme Akker Zuid vastgesteld. 

Enkele omwonenden hebben tegen dit vaststellingsbesluit beroep aangetekend. Op 

dit moment overleggen we met de gemeente wat dit voor ons betekent. Zodra daar 

meer over bekend is hoort u dit van ons. 

 

Schuuropruiming 
Inmiddels zijn we wel begonnen met het opruimen van spullen die straks niet mee 

zullen gaan naar de nieuwe school. In de schuur staan o.a. nog stoeltjes en tafeltjes. 

Wellicht heeft u hier belangstelling voor! Donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur, 

tijdens de afsluiting van onze themaweken,  zullen enkele exemplaren als voorbeeld 

neergezet worden. U kunt dan op een intekenlijst aangeven of u hiervoor 

belangstelling heeft. De prijs: € 2,50 per tafel of stoel. 
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Op een nader vast te stellen moment kunnen de spullen dan door iedereen 

afgehaald worden. 

De opbrengst gaat in het spaarpotje voor de nieuwe school. 

 

  

SamSam Olé concert unit 2 
Op donderdag 20 juni mogen de kinderen van unit 2 meewerken aan een bijzonder  

concert. 

 
 

Dit jaar bestaat de Muziekschool Barneveld 40 jaar en zijn we als school 5 jaar bezig 

met het project Mids (muziek in de school). De Muziekschool viert dit door het 

organiseren van een groot concert waar verschillende basisscholen uit de regio aan 

meedoen.  

De Hoeksteen neemt deel met de kinderen van unit 2. De amv-lessen van groep 5 

worden dit keer hierdoor op een andere wijze afgesloten dan gebruikelijk was de 

afgelopen jaren. 

Het feestelijke concert vindt plaats in een grote tent op de parkeerplaats van het 

Schaffelaartheater en er zullen in totaal zo’n 300 kinderen deelnemen. Iedereen, en 

dan speciaal ouders, broers en zusjes, is van harte welkom om dit concert bij te 

wonen. Het orkest wordt gevormd door leden van verschillende orkesten uit de 

omgeving. Het belooft een vrolijk muzikaal spektakel te worden! 

Noteer dus alvast de datum, 20 juni a.s. om 19.00 uur. De kinderen van unit 2 zijn al 

begonnen met het instuderen van de liedjes onder leiding van juf Hanneke, onze 

muziekjuf. 

 

                     
 

 
 

Tot besluit 
We werken deze weken over het thema Helden. Mooie gesprekken, interviews, 

werkstukken, presentaties, bezoeken, maken duidelijk dat een held soms een heel 

gewoon persoon is.  



talentontwikkeling | samenwerken | creativiteit | plezier in leren | 

zelfverantwoordelijk en zelfstandig | onderwijsbehoeften     
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Door wat hij of zij heeft gedaan of dagelijks doet, kan iemand een held zijn voor een 

ander. En…. Je kunt zelf een held zijn door iets wat jij doet! 

We openden de themaweken met het onderstaande gedichtje: 

 

 
Hoe word ik een held? 

(door Nelleke Scherpbier) 

 
Hoe word je een held 

Hoe word je dat 

Dat wil ik wel eens weten 

Moet je dan naar een speciale school? 

 

Moet je goed zijn in rekenen 

Of dapper of  sterk 

Moet je aardig of lief zijn 

Of heel populair een soort idool? 

 

Hoe word je een held, 

En de grotere vraag, 

Kan ik dat ook worden later? 

 

Verdien je dan geld, 

Bijvoorbeeld per man 

Die je redt uit het water? 

 

Per kat uit een boom, 

Per brand die geblust 

Per dijk net op tijd 

Per kind net niet kwijt? 

 

En waar moet ik dan gaan solliciteren? 

Ik weet het zeker: ik ga voor held solliciteren! 

 

Als we allemaal held zijn, maken we de wereld een beetje mooier! 

 
We hopen u allemaal te mogen begroeten a.s. donderdag, tussen 17.30 en 18.30 uur 

om te zien wat de kinderen allemaal hebben geleerd en gemaakt rondom dit thema. 

 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Team De Hoeksteen 
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Mededelingen van anderen 

 

GAMEN spel of verslaving? 

gratis VNN-webinar   
donderdagavond 11 april 2019 

20.00 - 20.45 uur 

  
 

Aanmelden webinar 

 

 

Is gamen een tijdelijke, tijdrovende hobby? 

Voel je je als ouder net een politieagent? 

Gaat er te veel geld naar de skins van Fortnite? 

Wat is de grens tussen spel en verslaving? 

In de webinar: 

 populaire games en het verschil tussen offline en online gamen 

 praktische tips over hoe je gamen bespreekbaar maakt 

 factoren die de kans op verslaving beïnvloeden 

 hulp als gamen geen spel meer is maar een verslaving dreigt te worden 

 

 

Voor wie? 

De webinar is bedoeld voor een brede doelgroep: 

ouders, jongeren, docenten, jongerenwerkers en andere hulpverleners. 

Vragen kunnen vooraf gesteld worden en worden ook zo veel mogelijk direct 

beantwoord door VNN medewerkers. De webinar kun je live volgen op je eigen 

computer. Na aanmelding krijg je de link automatisch toegestuurd.  

 
 

 

https://vnn.geocast.live/aanmelding-webinar-gamen-spel-of-verslaving-2019/

