
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nr.  20, 10 juli 2019 

Kalender 
 

12 juli rapporten mee 

15 juli musical unit 3 

16 juli afscheidsavond groep 8 

18 juli 14.15 uur start zomervakantie t/m 30 augustus 

 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Ik zie je verdriet   2 Koningen 4: 8-37 

Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij een vrouw dat ze een kind zal 

krijgen. Na een paar jaar sterft het kind, kan Elisa nu iets doen? De profeet laat zien 

dat God mensen niet alleen laat in hun verdriet. 
 

In en om de groepen 
We hadden een vrolijke meester- en juffendag vorige week woensdag. De kinderen 

hadden veel plezier met alle activiteiten en het team werd door de AC verrast met 

een vrolijk cadeau. Hartelijk dank daarvoor! 

 

                
 

Het schoolvoetbaltoernooi is, verdeeld over twee weken, met plezier gespeeld. Het 

was leuk voor alle jongens en meiden!  
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Vertragingen nieuwbouw 
Zomer 2019, zo’n 6 jaar nadat we voor het eerst voorkwamen in het 

huisvestingsplan voor scholen van de gemeente Barneveld. En nog steeds weten we 

niet wanneer het nieuwe gebouw er zal staan.  

De maat was twee weken geleden vol bij veel ouders, toen het zoveelste bericht over 

vertraging van het bouwproces in de pers verscheen. Een van de ouders gaf hier 

woorden aan in een mail naar de directie. Werd er wel genoeg moeite gedaan? Is er 

wel alles aan gedaan door gemeente, school en bestuur om te voorkomen dat dit 

allemaal zo’n lange adem zou krijgen? Terechte vragen, want al is er van alles 

gecommuniceerd, hoe zit het nu echt? 

                                                                                    
 

De informatieavond die al gepland stond is aangegrepen om er een 

informatiemoment aan toe te voegen. Veel ouders waren aanwezig om te luisteren 

naar de uitleg. 

Monique Kokx, beleidsmedewerker onderwijshuisvesting van de gemeente 

Barneveld en Jan Verbruggen, stafmedewerker gebouwen en beheer van Stichting 

PCO Gelderse Vallei waren aanwezig. Didi Dorrestijn, wethouder onderwijs, sloot 

zich spontaan aan bij de eerder genoemde personen. De uitleg maakt de uitkomst 

niet anders, nl. dat iedere betrokkene er voor gaat om ons nieuwe gebouw 

gerealiseerd te krijgen, maar dat er op zijn vroegst eind dit jaar mee begonnen kan 

worden. Op vooraarde dat de gemeenteraad zich in oktober positief uitspreekt om 

het financiële gat te dichten. De kritische vragen zijn beantwoord, nu is het wachten 

tot oktober. We komen hier in september op terug. 
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Geboren 
Op vrijdag 5 juli is Kees geboren, zoon van (juf) Lianne en Rens. Hij kwam wat eerder 

en hij kwam snel - en wat is hij prachtig! 

 

                           
 

Voor wie een kaartje wil sturen is dit het adres: 

Arendshorst 42 

3772RV Barneveld 

 
Afscheid  
Op de laatste dag voor de zomervakantie zeggen we tegen twee mensen ‘dag en wie 

weet tot ziens’.  

John Dokter neemt afscheid als conciërge van De Hoeksteen. Vijf jaar heeft hij hier 

gewerkt, en hoe! John heeft heel wat klussen opgepakt, dat was heel plezierig voor 

ons als team.  En niet alleen dat, hij ging mee op schoolkamp, kookte daar lekker, en 

was actief bij alles wat er werd georganiseerd.  

Daarnaast heeft hij als ‘meester John’ ook veel betekend voor de kinderen, een paar 

van hen in het bijzonder. Door met hem samen klusjes aan te pakken, was er even 

ruimte voor een andere manier van leren, o zo belangrijk! 

Nu krijgt John een plek op een andere locatie van onze stichting, dat is fijn voor hem 

en voor de mensen daar.  

Wij gaan je hier missen John, om al het werk dat je hier deed, maar zeker ook als 

fijne collega en speciale meester voor de kinderen. Heel hartelijk dank daarvoor en 

het ga je goed! 
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Donderdag over een week is het ook de laatste werkdag van Anita, onze 

schoonmaakster. Zij heeft zo’n 7 jaar bij ons gewerkt in dienst van PCO Facilitair. We 

hebben veel plezier gehad van alles wat zij voor ons heeft gedaan. Het schoonmaken 

van een school is niet het meest dankbare werk. Zij deed het altijd met een 

aanstekelijke opgewektheid, met hart voor de school. We respecteren haar besluit 

om te stoppen, maar vinden het wel heel jammer. 

We wensen je het allerbeste toe Anita, en bedanken je hartelijk voor alles wat je hier 

voor ons en de kinderen hebt gedaan! 

 

 

 
Dag groep 8 
Dinsdagavond nemen we afscheid van Jasper, Rick, Luci, Nick, Sarah, Gabriël, Irith, 

Shaila, Nora, Renate, Luuk, Tessa en Leyna. 

De basisschooltijd zit erop! Niet alleen voor jullie, ook voor een aantal ouders is dit 

het einde van het Hoeksteen-tijdperk. Na zoveel jaren begint nu een nieuwe fase in 

jullie leven, bijzonder! We gaan nog even genieten van wat jullie samen met de 

andere kinderen van unit 3 hebben voorbereid met de afscheidsmusical. Vrijdag de 

eerste repetitie voor publiek, leuk en spannend, en maandag twee keer een 

voorstelling. Het wordt vast een spetterende avond, jullie zingen de sterren van de 

hemel en dat kunnen we hier nu al bijna dagelijks horen. 

We gaan jullie toespreken op dinsdagavond, en wensen jullie nu alvast vanaf deze 

plek alle goeds voor de toekomst! 
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Tot besluit 
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Twintig reguliere nieuwsbrieven heeft 

u ontvangen, met daarin lief en leed, en nieuws over het reilen en zeilen van De 

Hoeksteen.  

Voor ieder van ons is het een ander jaar geweest. Ieder kent eigen hoogte- en 

dieptepunten, zowel kinderen als volwassenen.  

Wij hebben als team het afgelopen jaar als positief ervaren. We hebben veel bereikt 

met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Natuurlijk was het wel eens 

ingewikkeld, of lastig, of viel er wel eens wat tegen. Maar de mooie momenten, de 

goede resultaten, de blije gezichten, de prettige samenwerking en de lol in het 

werken met de kinderen hebben de overhand. Hoe prachtig is het om dit werk te 

mogen doen hier op De Hoeksteen. Dat maakt dat we dankbaar zijn voor het 

afgelopen jaar, waarin dan misschien niet alles, maar heel veel wel is gelukt. Waarin 

wij ook als volwassenen mochten leren van onze fouten, net als de kinderen. Waar 

ruimte was voor groei, voor groot en klein. 

 

Paulus schrijft over dankbaarheid in de Bijbel het volgende: 

‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, 

want dat is wat Hij van u, die een bent met Christus Jezus, verlangt’. (1 Thessalonicenzen 

5:16-18) 

 

Dat is een mooie boodschap om mee te nemen de zomervakantie in. En dan mogen 

we ook bidden dat God met ons zal zijn, al deze weken, tot we elkaar weer 

ontmoeten. 

 

Allen een goede en ontspannen vakantie gewenst! 

 

 
 

Met vriendelijke groet,  
 

 

Team De Hoeksteen 
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Mededelingen van anderen 
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Word jij onze nieuwe slootjesexpert? 
 
Ontdek wie in de zomer op het water kan schaatsen. Vang de snelste zwemmers 
van de sloot en zoek de grote spinnende watertor. 

Mensen, planten en dieren hebben zoet water nodig om te leven. Daarom is het heel 
belangrijk dat het zoete water schoon is en blijft! 
Wil je weten of het water schoon is? Ga het onderzoeken! Je kunt het op verschillende 
manieren doen.  Eén ervan is om te kijken welke waterdiertjes er leven. Hoe meer 
soorten, hoe beter de waterkwaliteit. Dus laarzen aan en op naar de sloot! 
Wij zorgen voor schepnetten en waterbakken. 
  
Voor wie: kinderen van 8 t/m 12 jaar. 
Wanneer: woensdagmiddag 17 juli van 13.30 – 16.00 uur. 
Waar: IVN natuureducatie, Geldersch Erf, Landgoed De Schaffelaar, Stationsweg 
2c Barneveld 
Kosten: € 3,00 per kind 
Meedoen? Meld je dan aan via klompcees@upcmail.nl 
  

Met deze Slootjesexcursie wil het IVN het waterbewustzijn van kinderen 
vergroten. Sloten zijn belangrijk voor zowel het watermanagement als de 
biodiversiteit in Nederland. Kinderen willen we op een laagdrempelige manier 
prikkelen om het leven in de sloot te gaan ontdekken. (www.ivn.nl/barneveld) 
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