
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nr.  16, 15 mei 2019 

Kalender 
 

Deze week (woensdag- en vrijdagavond) korfbaltoernooi 

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei vrij i.v.m. Hemelvaartsweekend 

 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we hoe Jezus na zijn opstanding opnieuw bij zijn 

leerlingen kwam. Uiteindelijk gaat hij naar de hemel en ontvangen zijn leerlingen de 

Heilige Geest. Ook lezen we het verhaal van Ruth, de vrouw uit Moab die met haar 

schoonmoeder mee ging naar Bethlehem. In alle verhalen speelt 

toekomstperspectief een belangrijke rol. De toekomst is al lang begonnen! 

 

Week 20 ■ 13/05 - 17/05   Blijf je hier?    Ruth 2: 18-23 en 3: 1-15  

Er is een verschil tussen ergens een tijdje zijn en je ergens thuis gaan voelen. In de 

verhalen van deze week wordt steeds meer duidelijk dat Ruth in Bethlehem zal 

blijven. Ze gaat in de nacht naar Boaz en ze worden verliefd op elkaar. 

Week 21 ■ 20/05 - 24/05   Veel geluk!    Ruth 3: 16-18 en 4: 1-17  

Boaz wil met Ruth trouwen. Hij wordt dan de eigenaar van het land van Elimelech. 

Maar er is een ander familielid dat daar ook recht op heeft. Daarom gaan ze eerst in 

de stadspoort overleggen. Het andere familielid doet afstand van zijn rechten, zodat 

Boaz en Ruth samen verder kunnen. Ze krijgen een zoon, een kleinzoon van Naomi. 

Dat kind zal later de opa zijn van koning David.                                                                                        

                                                                                            

Lied van de maand mei: 371 Onze Vader in de hemel, heilig is Uw naam 

 

In en om de groepen 



talentontwikkeling | samenwerken | creativiteit | plezier in leren | 

zelfverantwoordelijk en zelfstandig | onderwijsbehoeften     

 
 
 

 

Samen voor de toekomst 

- Allemaal weer uitgerust en wel begonnen na de meivakantie! In elke groep is 

de draad weer opgepakt om het laatste stuk van dit schooljaar er weer lekker 

tegenaan te gaan.  

- Deze week zetten  de kinderen hun beste beentje voor tijdens het jaarlijkse 

korbaltoernooi. Afgelopen maandag zijn de eerste wedstrijden al gespeeld, 

mooi om te zien hoe fanatiek/ vrolijk/ geconcentreerd iedereen zijn of haar 

best doet! 

- Groep 8 is vandaag op Combi8kamp, een sportdag voor alle groepen 8 van 

de gemeente Barneveld. 

                                                          
 

- De Iep- eindtoets is voor de meivakantie door groep 8 gemaakt en 

opgestuurd. Deze week verwachten we de resultaten. De leerlingen krijgen 

eind van de week hun persoonlijke uitslag mee naar huis.  

- Groep 7 doet donderdag mee aan het praktijkdeel van het verkeersexamen. 

Succes allemaal! 

 

 

Studiedagen  
De schoolvakanties hebben we al doorgegeven voor het nieuwe schooljaar. De 

studiedagen zijn nu ook bekend. Het gaat om maandag 28 oktober 2019, woensdag 

25 maart 2020 en dinsdag 2 juni 2020;  dit is de dinsdag na Pinksteren.  

Deze dagen staan vast. Het is mogelijk dat er nog een bij komt, u krijgt hierover tijdig 

bericht.                       

 
Nieuwbouw 
Op het moment van schrijven is er nog steeds geen duidelijkheid over wanneer de 

bouw van start kan gaan. 

Wel is er een uitspraak van de Raad van State, waarin een verzoek van schorsing, 

ingediend door een omwonende, is afgewezen. Dat is voor ons positief. Dit verzoek 

was niet direct gericht tegen de bouw van onze nieuwe locatie maar tegen het 

nieuwe dorpshuis, dat op dezelfde kavel komt.  Alles wat tegen de bouw hiervan als 

bezwaar wordt ingebracht, heeft ook effect op de bouw van onze nieuwe locatie.  



talentontwikkeling | samenwerken | creativiteit | plezier in leren | 

zelfverantwoordelijk en zelfstandig | onderwijsbehoeften     

 
 
 

 

Samen voor de toekomst 

Er loopt ook nog een zgn. bodemprocedure.  Die moet zijn afgerond voor de 

bouwvergunning kan worden afgegeven door de gemeente.  

Het is een uitdaging om alles helder uit de doeken te doen, het is een ingewikkeld 

proces.  

 

Welkom! 
Na de meivakantie zijn Sabrina van der Steeg en Isa Wijma gestart in groep 6 en Evi 

Wijma in groep 4. Van harte welkom en een fijne tijd gewenst op De Hoeksteen! 

 
Tot besluit 
Al halverwege de maand mei! De tijd vliegt lijkt het wel. De laatste schoolperiode is 

begonnen. Die periode beslaat nog best wel een flink aantal weken, de 

zomervakantie begint dit schooljaar pas op 22 juli. Er kan nog veel werk worden 

verzet! 

Gelukkig is er afwisseling genoeg, er staan nog wat excursies op het programma, 

schoolreis voor unit 1 en 2 en unit 3 gaat aan de slag met de voorbereidingen van de 

musical.  

 

Met vriendelijke groet,  
 

Team De Hoeksteen 

 

 

Mededelingen van anderen 

Geachte ouders/verzorgers, 

Ook dit jaar wordt er weer een avondvierdaagse georganiseerd voor de 
basisschoolleerlingen uit Voorthuizen. 
De avondvierdaagse start bij sporthal De Voorde op dinsdag 21 mei en eindigt op vrijdag 
24 mei. 
Deelname bedraagt 5,50 euro per deelnemer. Dit jaar betalen begeleiders die niet voor 
een medaille lopen ook 0,50 euro per avond dat ze meelopen.  
Op die manier is ieder kind verzekerd tijdens het wandelen. 
Voor meer informatie kijk op www.avondvierdaagsevoorthuizen.nl 
 
Wij hopen op veel enthousiaste kinderen die dit jaar ook weer deelnemen aan de 
avondvierdaagse!

http://www.avondvierdaagsevoorthuizen.nl/

