
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nummer 2, 18 september 2019 
 

Kalender 
Schoolfotograaf maandag 23 september 

MR vergadering maandagavond 23 september  

AC vergadering woensdagavond 2 oktober  

Donderdag 3 oktober Voorstelling Tim op de tegels, unit 1, groep 3/4, Schaffelaartheater 

Maandag 7 t/m woensdag 9 oktober kamp unit 3 

Maandag 7 en dinsdag 8 oktober unit 1, groep1/2 vrij 

Woensdag 9 oktober 8.30-9.30 uur koffie-uurtje nieuwe ouders 

Woensdag 16 oktober unit 2 museum Nijkerk 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 38 ■ 16/09 - 20/09   Code rood   Genesis 4: 1-16, 6: 9-22 en 7: 1-24 
Het was mooi, het was goed. Maar in de verhalen van deze week wordt het ‘code rood’. 

Het bloed van Abel valt op de aarde, als teken van hoe het mis kan gaan tussen mensen. 
Deze week beginnen we ook met het verhaal van Noach. Er gaat zoveel mis op aarde, 
dat het zo niet verder kan. Noach wordt gewaarschuwd: hij moet een ark bouwen om 
aan de vloed te ontkomen. 

Week 39 ■ 23/09 - 27/09   We beginnen opnieuw   Genesis 8: 1-22 en 9: 1-17 
Het lijkt alsof de schepping opnieuw begint: de donkere wolken verdwijnen, het water 

zakt. God begint opnieuw met Noach en alle dieren in de ark. 

 
Lied van de maand september: Lied 704 Dank, dank nu allen God 

 

In en om de groepen 
In unit 3 gaan de kinderen deze week weer bloemen steken voor hun bord dat meedoet 

aan Floralia. Fijn dat er ouders mee willen helpen om er iets moois van te maken! 

               
 



talentontwikkeling | samenwerken | creativiteit | plezier in leren | zelfverantwoordelijk 
en zelfstandig | onderwijsbehoeften     

 
 
 

 

Samen voor de toekomst 

 

De startavond was geslaagd vorige week woensdag. Ondanks het wat miezerige weer 

zijn veel kinderen met hun ouders op zoek gegaan naar de vossen. En ze hebben ze 

allemaal gevonden gelukkig! De koffie, thee en het gezellige samenzijn na afloop op het 

plein maakten dat we er met plezier op terug kijken! 

 

             
 

Nieuw op De Hoeksteen 
Een hartelijk welkom aan Gideon Steenbergen in unit 1, groep 4. Hij is al gestart direct 

na de vakantie. Een fijne tijd gewenst Gideon! 

Evan Braad start in groep 1, ook een fijne tijd gewenst en welkom op De Hoeksteen! 
 

Kinderboekenweek  
Ook dit jaar besteden we natuurlijk aandacht aan de Kinderboekenweek, die loopt van 2 

t/m 13 oktober.  

         
Voor unit 1, groep 3/4 konden we plaatsen reserveren voor de voorstelling Tim op de 

tegels, naar het gelijknamige boek van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer. De 

voorstelling is op donderdag 3 oktober van 13.00- 13.45 uur in het Schaffelaartheater in 

Barneveld. Via Klasbord mogen ouders zich melden die mee kunnen als chauffeur. 

 

Verder gaan we in ateliers werken over het thema ‘Reis mee!’ en is er in de basisgroepen 

en door de hele school aandacht voor de Kinderboekenweek.  

We zullen het begin en de afsluiting op een speciale manier markeren. U leest daar 

binnenkort meer over. 
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Samen voor de toekomst 

 

Onze eigen Bieb op school is inmiddels zeer rijk gevuld. We hebben van verschillende 

kanten boeken gekregen en zelf boeken aangeschaft. We zijn er blij mee, net als de 

kinderen, die er al volop gebruik van maken!                                                                                                                   

                                                       

Boekenactie Bruna 
Bruna heeft weer de jaarlijks terugkerende actie waarbij ouders de bonnen van 

aangekochte boeken in een Brunawinkel mogen inleveren op school. Van 2 t/m 13 

oktober kunnen de bonnen worden ingeleverd bij de leerkrachten. Wij krijgen voor alle 

ingeleverde kassabonnen een waardebon, die we bij de Bruna kunnen besteden. Van 

harte aanbevolen! 

 

Schoolfotograaf 
Maandag 23 september komt de schoolfotograaf. De kinderen gaan zowel individueel als 
met de basisgroep op de foto. Fleurige kleding doet het goed op de foto! Broertjes- en 
zusjesfoto’s van kinderen die op De Hoeksteen zitten maakt de fotograaf ’s middags.  
De ouders die zich hebben aangemeld voor een foto van het gezin met een jonger of 

ouder broertje of zusje dat niet hier op school zit zijn welkom vanaf 14.45 uur. 

 

Nieuwbouw 

Wat fijn dat dat we de eerste hobbel hebben kunnen nemen op weg naar de start van 
de bouw van ons nieuwe Kindcentrum!  

Afgelopen woensdag was er het bericht van de Raad van State dat de door omwonenden 
ingediende bezwaren rondom de bestemmingsplanprocedure zijn afgewezen. Nu rest 
nog de goedkeuring van de gemeenteraad op het aanvullen van €260.000,- op het 
bouwbudget. Op woensdag 9 oktober is de raadsvergadering waarin hierover het besluit 
wordt genomen. 
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Samen voor de toekomst 

 
 
Voorafgaand aan deze raadsvergadering is er op woensdag 25 september een 

vergadering van de Commissie Samenleving van de gemeente, waarin 15 minuten op de 
agenda is ingeruimd voor dit punt. Daarvoor zijn het bestuur van PCO Gelderse Vallei en 
de directie De Hoeksteen uitgenodigd.  
Het plan is om naast Jan Verbruggen (PCO GV) en Joke van de Laar (directie Hoeksteen) 
een ouder en een teamlid mee te nemen naar deze bijeenkomst.  Er is door de directie 
spreektijd aangevraagd en Joke van de Laar zal het woord doen namens alle 
betrokkenen, kinderen, team en ouders. De commissieleden kunnen vervolgens 
verduidelijkingsvragen stellen. De commissie adviseert de raadsleden. 
In overleg met het bestuur en de MR denken wij op deze manier ons punt voldoende 

duidelijk te kunnen maken, n.l. dat we zeer dringend toe zijn aan nieuwbouw, die bij 
herhaling is uitgesteld de afgelopen 6 jaar. Het water staat ons aan de lippen, er moet 
nu echt wat gebeuren! 
 

OuderGebedsgroep 

 
Al enige jaren vormen wij, Petra de Vries en Anita van Malestijn, de gebedsgroep voor 

De Hoeksteen. Inmiddels is Gerda Brink ons komen versterken en hebben we onze 

eerste samenkomst in dit schooljaar gehad. Ongeveer elke maand komen we bij elkaar 

om te bidden voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders van De Hoeksteen.  

De kinderen geven tijdens het kringgesprek in de groep aan waar wij voor mogen 

bidden, wat er bij hen leeft.  

Het leek ons leuk om de kinderen aan het denken te zetten, om gerichter voor iemand te 

bidden of ergens voor te danken. We leggen nu middels een mailtje aan de leerkrachten 

uit aan de kinderen, waar we in de komende samenkomst voor willen bidden. Je kunt 

bijvoorbeeld denken aan thema's als dankbaar zijn, de wereld, of pesten.   

 

Mocht je iets hebben waarvoor je wilt dat we bidden of danken, dan kun je dit melden 

bij Joke of 1 van ons drieën. Ook als het je fijn lijkt om eens met ons mee te bidden, ben 

je van harte welkom.   

Groeten van Petra, Gerda en Anita 

 

Tot besluit 
Deze week zijn de informatiestartgesprekken. Elkaar als ouders en leerkrachten 

informeren over hoe het gaat, soms met de kinderen erbij. Het is goed om zo samen te 

kijken naar hoe alles loopt, zo bij de start van het nieuwe jaar. 
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Samen voor de toekomst 

 

En misschien ten overvloede, maar toch vermelden we het weer: wanneer u in de loop 

van het schooljaar behoefte heeft aan een gesprek met de leerkracht over uw kind: 

gewoon even mailen of bellen voor een afspraak. Samen optrekken! 
 

Met vriendelijke groet,  
 
 
Team De Hoeksteen 
 

 

Mededelingen van anderen 

 

 

                                                               
Vrijdag 20 september 
15.30 – 17.00 uur 

Tableausteken voor kinderen op het 

Oranjeterrein (naast het Trefpunt) 
Zoals elk jaar is er op vrijdagmiddag 

bloemsteken voor kinderen. Voor €3,- 
koop je een tableau en je maakt met dahlia’s je 

eigen creatie. Alle kinderen zijn 
welkom! 

 
Vind je het leuk om zelf aan het bloemencorso 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. 
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