
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 1, 4 september 2019 
 

Kalender 
Kanjerweek 9-13 september 
Startavond woensdag 11 september 18.30-19.30 uur  

Ouderinformatiegesprekken 16-20 september 

Schoolfotograaf maandag 23 september 

Schoolkamp unit 3 maandag t/m woensdag 7 t/m 9 oktober  

Kinderen unit 1, groep 1/2 vrij op maandag en dinsdag 7 en 8 oktober  

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’. Aan het begin van het schooljaar is dat 
een belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, 
wat hopen ze, waar zien ze misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens 
mee om?  De verhalen kunnen helpen om daarover na te denken. 
 

Week 36 ■ 02/09 - 06/09   In orde   Genesis 1: 1-31 en 2: 1-3 
Het begint met een chaos, maar God schept orde. Hij maakt onderscheid tussen donker 
en licht, water en land. Daardoor kan het leven ontstaan. God ziet dat het goed is: in 
orde! 

Week 37 ■ 09/09 - 13/09   Wat wil je nog meer?   Genesis 2: 4-25 en Genesis 3 
God heeft de mens gemaakt en heel veel dieren. De mens geeft alle dieren een naam, 
maar hij mist iemand die bij hem past. Daarom maakt God nog een mens, zodat ze 
samen verder kunnen. Ze mogen eten van bijna alle bomen in de tuin. Maar die ene 
boom… 
 
Lied van de maand september: Lied 704 Dank, dank nu allen God 
 

In en om de groepen 
Deze eerste schoolweek staat in het teken van elkaar leren kennen, wennen aan het 

schoolritme, ontdekken van allerlei nieuwe dingen en natuurlijk van het oppakken van 

alles wat er al geleerd is om daar weer mee verder te gaan. Dat is best veel na een 

vakantie van 6 weken! 
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De groepen in de units kennen allemaal een nieuwe samenstelling, dat is iets om aan te 

wennen. Eerst was je misschien wel de oudste van je basisgroep, nu ben je weer een 

van de jongere kinderen. 

 

In elke basisgroep zijn er nieuwe kinderen bij gekomen, voor hen is het extra spannend, 

zo’n eerste schoolweek! Ook daarom is het belangrijk om tijd te besteden aan 

kennismaking en het vormen van een groep. 

 

Het is heel fijn dat de meester en de juffen allemaal in dezelfde basisgroep werken als 

vorig schooljaar; dat geeft structuur, duidelijkheid en veiligheid. 

 

 

Nieuw op De Hoeksteen 
Damian Witteveen (unit 3), Diego Witteveen, Mila Meinen, Isa Steenbergen (unit 2), 

Thomas van der Werf, Evan Braad en Anaïs Chaves de Oliveira (unit 1) zijn deze week 

nieuw bij ons op school. Welkom allemaal en een fijne tijd gewenst op De Hoeksteen! 

 

Ook juf Fabienne van de Fliert is deze week voor het eerst aan het werk bij ons op 

school. Zij vervangt juf Lianne, die thuis geniet van haar verlof. We zijn blij dat je er 

bent Fabienne, ook voor jou een hartelijk welkom en een fijne tijd bij ons op De 

Hoeksteen! 
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Startavond 
Woensdag 11 september is de startavond voor alle kinderen en ouders van De 
Hoeksteen. 
Wij nodigen jullie graag uit om een gezellige Vossenjacht met ons te komen doen. 
Jullie zijn om 18.30 uur van harte welkom om hiervoor een startkaart op te halen op het 
plein. 

De vossen hebben zich verstopt in de wijk rondom school: de 
Veldkampstraat tot aan de Hamburgerstraat, overgaand in Wilbrinkstraat, Budkestraat, 
van Effrinkstraat en de Steenkamp. De vossen blijven in de wijk tot 19.10 uur. Als de 
vossen zijn gevonden, dan sluiten we de avond af met een koffie, thee of limonade op 
het schoolplein. Gepland einde van de avond is 19.30 uur.  
We zouden het leuk vinden om zoveel mogelijk ouders en kinderen die avond te 
ontmoeten. Van harte welkom! 
 

Schoolfotograaf 
Maandag 10 september komt de schoolfotograaf. De kinderen gaan zowel individueel als 
met de basisgroep op de foto. Fleurige kleding stellen we op prijs. Broertjes- en 
zusjesfoto’s van kinderen die op De Hoeksteen zitten maakt de fotograaf ’s middags.  
Wilt u graag dat er een jongere of oudere broer of zus op de gezinsfoto komt? Dan 

graag deze week mailen naar directie.hn@pcogv.nl. Van 14.45-15.00 uur maakt de 

fotograaf deze familieportretten. Mochten er veel aanmeldingen zijn dan komt er een 

tweede shift van 15.00-15.45 uur. 

 

Schoolkalender 
De schoolkalender is het jaarlijkse cadeautje wat u van ons krijgt, waarop veel 

activiteiten die het jaar door gepland zijn staan vermeld. We hebben een iets andere lay -

out dan u gewend was en de verjaardagen van de kinderen ontbreken. Dat laatste i.v.m. 

de wet op de privacy.  

Voordat de kalender naar de drukker ging waren de data van de volgende activiteiten 

nog niet bekend. Wilt u deze er zelf op schrijven? 

 

9 oktober: Koffie- en thee-uurtje voor nieuwe ouders vanaf 8.30 uur 

16 oktober: unit 2 bezoekt Museum Nijkerk, thema Muziek van eigen Bodem 

30 oktober: unit 3 bezoekt Museum Nijkerk, thema Muziek van eigen Bodem 

11 november: unit 1, groep 1/2 workshop Kikker kan niet slapen (Kindcentrum Van den 

Bergh) 

26 mei: unit 1, groep 3/4 bezoekt voorstelling Ik heb een heel vies woord geleerd 

(Kindcentrum De Fontein, Barneveld) 

 

 

mailto:directie.hn@pcogv.nl
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Gewoontes en afspraken 
Hieronder wat dingen die we op school met elkaar hebben afgesproken. Voor nieuwe 

ouders en kinderen en ter herinnering voor alle anderen. 

Onderstaande informatie is ook terug te vinden in de schoolgids op de website: 

 https://kindcentrum-dehoeksteen.nl/documentenbank 
 

Verjaardag vieren  
In elke basisgroep is de verjaardag van de kinderen een feestmoment. Elke groep heeft 
een eigen ritueel waarbij de kinderen de jarige toezingen en in het zonnetje zetten.  
De jarige trakteert de kinderen en de meester of juf van de eigen groep en mag zich in 
de pauze laten feliciteren met een vrolijke kaart door de andere teamleden, bijgestaan 
door twee klasgenootjes. Daar hoeft geen traktatie bij.  
In unit 1, groep 1/2 mogen ouders als ze dat leuk vinden de traktatie komen brengen en 
even bij het feestje in de klas zijn om bijvoorbeeld een foto te maken. Vanaf groep 3 
vieren we het echt alleen met de kinderen uit de groep. Juf Marijke zet altijd een foto 
van het feestvarken op Klasbord. 
 

Uitnodigingen en wenskaarten 
Voor het kinderfeestje delen de kinderen hun uitnodiging soms op school uit. We 
begrijpen dat dit het makkelijks is. Wij hebben toch graag dat u de uitnodigingen met uw 
kind thuisbezorgt of per post verstuurt. Het kan een teleurstelling zijn voor een kind dat 
geen kaart krijgt en het geeft vaak wat onrust.  
Hetzelfde geldt voor kerstwensen. We vinden het prima, maar graag bezorgen in plaats 
van uitdelen in de groep of op het plein. 
 

Afspraken binnen de school 

Op De Hoeksteen hanteren we het protocol “Afspraken rondom gedrag en pedagogisch 
klimaat”. Hierin staan onder meer de volgende afspraken die gelden in de groep, op het 
plein, tijdens het overblijven en van, naar en tijdens de gymles. 

In de groep: 

- We helpen elkaar. 

- We luisteren naar elkaar. 

- Iedereen hoort erbij. 

- We komen op tijd. 

- We zijn zuinig op de spullen van onszelf en van anderen. 

- In de gangen lopen we rustig zodat er geen ongelukken gebeuren. 

- We zijn in en om de school netjes, we ruimen ons eigen afval op. 

 

 

https://kindcentrum-dehoeksteen.nl/documentenbank
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- We gaan zoveel mogelijk aan het begin en het einde van de pauze naar het toilet, 
zodat we tijdens de les niets hoeven te missen. 

- Je hebt een briefje van je ouders bij je als het niet mogelijk is om mee te doen met 
gymnastiek. 

- Je gymt in gymkleding; heb je die niet bij je, dan blijf je op school werken.  

- Fietsen zetten we neer waar ze horen (op de witte fietsen), op het plein lopen we 
naast de fiets. 

- We spelen op het plein, niet tussen de fietsen. 

 

Protocol ziekte en vervanging. 

Momenteel is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basis-
onderwijs een probleem. Door een tekort aan leerkrachten zijn er heel weinig invallers 
beschikbaar. Dat betekent dat vervanging bij afwezigheid niet altijd opgelost kan 
worden. 

Na ziekmelding van een collega doorlopen we de volgende stappen: 

• Vervanging/ruiling door duo-partner of andere interne collega die geen werkdag 
heeft; evt. van een andere locatie van de stichting; 

• Vervanging door leerkracht van buitenaf (deze mogelijkheid is klein); 
• Indien LIO-student aanwezig: vrijgeroosterde leerkracht inzetten.  

Bij de keuze die we maken streven we naar: 

• Zoveel mogelijk behoud van rust in zoveel mogelijk groepen 
• Werkbaarheid van de situatie; 
• Inzet van directie of ambulante collega’s in principe beperken 

Bieden voorafgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende 
groep thuislaten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende 
afspraken: 

• In principe niet de eerste dag; 
• Alleen in uiterste geval toe overgaan en de ouders per email informeren; 
• Voor leerlingen die geen opvang hebben, in het uiterste geval, in locatie de 

opvang regelen; 
• Lesrooster technisch kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen 

verschillende groepen naar huis te sturen; 
• Informeren directeur-bestuurder en inspectie. 
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Klasbord 

We maken gebruik van Klasbord als communicatiemiddel voor de basisgroepen. Het is 
een app die gratis beschikbaar is. Wie nog niet is aangemeld krijgt hierover een mail van 
de leerkracht. De leerkrachten zetten berichtjes in Klasbord over bijvoorbeeld thema’s, 
huiswerk, foto’s van activiteiten of werkstukken. Heeft u de mail gemist of bent u de app 
kwijt, vraag even bij de leerkracht naar de gegevens. 

 

Koffie- en thee-uurtje nieuwe ouders  

Ouders van nieuwe leerlingen zijn van harte welkom op woensdag 9 oktober om 8.30 
uur. Kennismaken met elkaar en ervaringen uitwisselen staan centraal. Joke van de Laar 
en Marijke Moltmaker zorgen voor de ontvangst en het luisterend oor. 

Tot besluit 

Nu de kinderen weer op school zijn, weer een stukje groter en met een kleurtje van de 

zon, voelt het weer zo vertrouwd en goed! Het besef dat niets vanzelfsprekend is, maakt 

ons dankbaar dat we alle kinderen weer gezond en wel konden begroeten afgelopen 

maandag.  

Als team gaan we er weer helemaal voor! Uitgerust en wel, goed voorbereid en met 

soms een lichte kriebel van spanning en verwachting zijn we maandag weer begonnen.  

We realiseren ons dat we een mooie taak hebben, de kinderen begeleiden op weg naar 

de toekomst. Dat schept verplichtingen, maakt ons verantwoordelijk. Dat vraagt moed 

om dit te doen. We doen dat samen, als leerkrachten, onderwijsassistenten, 

ondersteunend personeel en directie. We zijn er voor de kinderen, en we zijn er voor 

elkaar om dit werk zo goed mogelijk te doen.  

We doen het vanuit vertrouwen. We zijn hierin niet alleen maar weten dat we ons werk 

mogen doen vanuit Gods liefde. Dat geeft rust en dat geeft energie.  

 

Zo hopen we met elkaar op een goed en leerzaam schooljaar! 

 
Met vriendelijke groet,  

 
Team De Hoeksteen 
 
 
 

Mededelingen van anderen 
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In Voorthuizen hebben we ons eigen bloemencorso! Dit wordt gehouden op zaterdag 
21 september a.s.  
Vind je het leuk om zelf aan dit corso mee te doen en mee te rijden in de optocht met 
je versierde fiets, skelter enz., kijk dan op: 
https://www.facebook.com/kindercorsovoorthuizen    www.floraliavereniging.nl 
http://floraliavereniging.nl/wp/wp-content/uploads/2016/03/Wagen-bouwen-

kindercorso.pdf 
Hier zijn ook leuke foto’s en voorbeelden van voorgaande jaren te vinden.  
 

 

 

 
Voor onderstaande kindergroepen, die 17 en 19 september a.s. zullen starten, hebben wij nog 
enkele plekken vrij. 
 
www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/49048/piep-zei-de-muis-kinderclub 
www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/48432/kinderclub-billy-boem 
 
CJG Barneveld 
Bouwheerstraat 52, 3772 AL Barneveld 
0342-414816 
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