
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nr.  15, 17 april 2019 

Kalender 
 

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 

 

 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 16 ■ 15/04 - 19/04   Jezus leeft!   Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23 

Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is 

overwonnen, Jezus leeft! 

                                                              

In en om de groepen 
- In groep 1 is Mees van Malestijn gestart afgelopen week. Van harte 

welkom en veel plezier Mees! 

- We leven mee met de familie Bakker. De opa van Kaylee is afgelopen 

week overleden in de leeftijd van 72 jaar. Een groot gemis voor de 

familie, van harte sterkte gewenst. 
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- Groep 8 mocht zich vandaag en gisteren buigen over de Iep-eindtoets. 

Altijd een aardige klus, en ook een soort mijlpaal voor de 8e-groepers. 

Heel veel succes jongens en meiden! 

- In unit 1, groep 1/2 hebben de kinderen dinsdag een bijzondere dag 

gehad. Bezig zijn met cijfers en letters in combinatie met dansen. In 

verband met de afwezigheid van juf Annelies en omdat er geen 

invalleerkracht beschikbaar was, hebben we een zgn. KEK-dag 

geregeld. KEK staat voor Kant en Klaar programma en biedt 

verschillende alternatieven voor een groep waarvoor geen invaller 

beschikbaar is. Er komt iemand die de kinderen een alternatief 

dagprogramma biedt. Wanneer er echt geen invalleerkracht is en de 

kosten vergelijkbaar zijn met wat een reguliere invaller kost, is dit een 

mogelijkheid om het vervangingsprobleem te omzeilen. Het is geen 

structurele oplossing en zal maar heel af en toe worden gebruikt. 

- Wat waren de Koningsspelen weer geslaagd! Enthousiaste kinderen, 

een prima sfeer en goed (wel koud!) weer. Een compliment aan de 

ouders van de Activiteitencommissie (en juf Mariëlle) voor de 

organisatie! We zagen hier weer hoe mooi kinderen samen genieten 

van zo’n dag. Een reactie van een ouder hierover: “Te leuk om te zien 

dat de oudere kinderen de jongere kinderen aanmoedigen!” Een mooi 

compliment! 

 

Nieuwbouw 
Gisteren heeft de Raad van State zich gebogen over het door twee omwonenden 

ingestelde beroep tegen de herziening van het bestemmingsplan waar onze 

nieuwbouw deel van uitmaakt. 

Samen met de bouwmanager en Jan Verbruggen van Stichting PCO Gelderse Vallei is 

Joke van de Laar aanwezig geweest bij de zitting. Laatstgenoemde kreeg gelegenheid 

het verhaal te doen van De Hoeksteen. De teleurstelling over de vertraging van de 

bouw en het feit dat het huidige gebouw gedateerd is en onvoldoende recht doet 

aan ons onderwijs, zeer energieverslindend is en een slechte klimaatbeheersing 

heeft, zijn hierbij benoemd. 

Of een en ander effect heeft op het proces zullen we moeten afwachten. De 

uitspraak komt over enkele weken. Dan wordt mogelijk duidelijk hoe de procedure 

verder wordt afgehandeld.  
 

Audit door collega-school 
Vorige week zijn we bezocht door twee collega’s van Kindcentrum Oranje Nassau uit 

Nijkerk, een van onze collega-scholen van PCO Gelderse Vallei. Wij zijn met zijn 

tweeën (juf Damaris en juf Joke) ook een hele dag bij hen geweest.  

Doel was een audit (onderzoek naar het functioneren van een bepaald onderdeel 

van een organisatie door bestudering van documenten, maken van observaties en 

het houden van interviews) bij elkaar over pedagogisch handelen. 
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Wij gaan over een paar weken onze bevindingen presenteren aan het team in 

Nijkerk, zij doen dat daarna ook bij ons.  

We zullen daar in deze nieuwsbrief  kort verslag van doen. Een mooie manier om 

van elkaar te leren denken we. 
 
Tot besluit 
Het is dit jaar een beetje apart dat het begin van de meivakantie samenvalt met 

goede vrijdag en het paasweekend.  

Voor onze paasviering maakt het geen verschil, we vieren deze zoals gebruikelijk a.s. 

donderdag. De viering en de paaslunch vinden plaats in de basisgroep.  

We wensen ieder een fijn en goed paasweekend toe en daarna een onbezorgde 

vakantie! 

 

Met vriendelijke groet,  
 

 

Team De Hoeksteen                                         

                                                                        
 
 

Mededelingen van anderen 

Het is al weer bijna zo ver… Koningsdag! De afgelopen maanden hebben wij met een 
aantal ouders volop gebouwd en geschilderd om 7 mooie wagens voor de 
kinderoptocht te maken. Op de achterzijde van dit formulier vindt u de indeling van 
de wagens en de begeleiding.  Om 9.15 uur  zijn de begeleiders aanwezig. Vanaf 
9.20 uur kunt u uw kind naar de wagen van zijn/haar keuze brengen (zoals 
opgegeven op het oranjebriefje). Rond 11.00 uur zijn we weer terug op het 
Oranjeterrein, zorgt u dat u dan aanwezig bent om uw kind weer bij de wagen op 
te halen! 
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 9.55 UUR: OPENING KINDEROPTOCHT 
10.00 UUR: VERTEK VANAF HET ORANJETERREIN 
11.00 UUR: TERUGKOMST OP HET ORANJETERREIN 
 
 
 
 
Informatie voor de begeleiders: 
Natuurlijk is het leuk als u verkleedt bent tijdens de optocht, 
maar dat bent u zeker niet verplicht. We verwachten u 
tussen 9.00 en 9.15 uur bij de wagen waarop u bent ingedeeld. 
Voor de zittende begeleiders: Let er op dat de kinderen op de wagen blijven zitten, 
dat u 
als begeleiders verspreidt over de wagen gaat zitten,  en als we terug zijn met de 
kinderen wacht  
tot hun ouders/verzorgers ze van de wagen komen halen! 
Voor de lopende begeleiders: Laat de kinderen voldoende afstand houden van de 
wagens en probeert u ook  zoveel mogelijk verspreidt te lopen! 
Heeft u zich niet opgegeven als begeleider… u mag altijd meelopen. We zijn nog 
dringend op zoek naar begeleiders voor op de wagens “Sport & Spel” en 
“Games etc.”, lijkt het u toch leuk om mee te gaan, neemt u dan aub contact met  
mij op! (0622053854) 
Tijdens de optocht is het niet toegestaan te roken of alcohol te drinken. 
 

 

Start    
Muziekkorps 

Begeleiders: M. Barink, Karin v/d Voort, Annelies Wittenberg, Mevr. Arends, Janinka 
Smit,  
Christine Nap, Meriam Buit (lopend), Sanne Hooijer (lopend) 

Begeleiders: Charissa Scheffer, Jennifer Dinkla, Brenda Mallegrom, Mevr. Doest, 
Peter Stevens,  
Gertina Elbertsen, Aline van Nes (lopend), Gerjanne Berkhof (lopend), Gerdien Roos 
(lopend) 

Begeleiders: Kathleen Teeuw, Mirjam v. Middendorp, J. van Dijk, Alice van Manen, 
 J. Zweverink, Winnie Pul, Bram van de Heetkamp (lopend) 

 (lopend) 
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Begeleiders: Mariska Mandersloot, Coriene de With, P. de Vries, Mevr. Van Leeuwen,  
Ria Poort, ………… 

Muziekkorps  

Begeleiders: Lianne v. Beek, Bianca Ploeg, ……….., …………, …………., ……………, 
Christa Overeem (lopend), Ouders groep 4 V.d. Berghschool (lopend) 

Begeleiders: J. Gidding, Serena Bunt, A. van Omme, Annemarie van Woudenbergh, 
Jantine van ’t Hof, Annemieke Walvaart, Wolter Roorda (lopend), Henk Hooijer 
(lopend) 

Begeleiders: Monique van der Hoef, Rob van Haandel, Marinda van Geerestein,  
J. Nagelhout, Annekoos Beitler,……………, Hans van der Hoef (lopend) 

EINDE!! 
 
Voor vragen kunt u mij altijd bellen, Marleen Hooijer 0622053854 
 
Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de Oranjevereniging, ouders/verzorgers 
die zijn komen bouwen en schilderen, diegene die meegaan als begeleiders en 
natuurlijk al die enthousiaste kinderen. Ontzettend bedankt!! 
We zien jullie graag allemaal 27 april! 
 
Arjan van Middendorp 
Evert Gerritsen 
Hans Leijenhorst 
Jeroen Malestijn 
Jos Groeneveld 
Richard Hijwegen 
Marleen Hooijer 
 
Er is die dag nog veel meer te doen… 
 

7.00 uur                                      
                                                                                     10.00 uur                             

 
12.00 – 17.00 uur 

                                                                                     11.00 – 18.00 uur               
 

14.00 – 17.00 uur 
                                                                                    16.00 – 17.30 uur                

19.00 uur 
                                                                                    11.00 – 19.00 uur              
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15.00 – 19.00 uur 
Voor meer info neem een kijkje op de website www.oranjeverenigingvoorthuizen.nl 
 
 
 
 
 

http://www.oranjeverenigingvoorthuizen.nl/
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