
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 3, 2 oktober 2019 
 

Kalender 
 

Woensdagavond 2 oktober: AC-vergadering  

Donderdag 3 oktober: unit 1, groep 3/4 Schaffelaartheater,  
                                                                              voorstelling Tim op de Tegels 
Maandag 7 t/m woensdag 9 oktober: schoolkamp unit 3 

Maandag 7 en dinsdag 8 oktober: kinderen unit 1, groep 1/2 vrij  

Woensdag 9 oktober 8.30-9.30 uur: koffie/thee-uur voor nieuwe ouders 

Woensdag 16 oktober: unit 2 museum Nijkerk 
 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 40 ■ 30/09 - 04/10   Babbelstad    
Genesis 9: 18-29, 10: 1-32 en Genesis 11 
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze een 
toren te bouwen, zo hoog als de hemel. Maar het gaat mis: mensen verliezen het 
contact met elkaar, ze begrijpen elkaar niet meer. Babel wordt een babbelstad waar 
iedereen praat maar niemand een ander verstaat.                                                                                                                            

 
Week 41 ■ 07/10 - 11/10   Waar ga je heen?      
Genesis 12: 1-20 en 13: 1-18 
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg van zijn familie, op reis 
naar een toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over Abram 
en zijn neef Lot. Ze gaan elk op een eigen plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het 
land dat hem het mooist lijkt.  

 

Lied van de maand oktober: lied 377 uit het Liedboek: Zoals ik ben, kom ik nabij 
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In en om de groepen 
De kinderen van unit 3 verheugen zich op volgende week! Het schoolkamp is natuurlijk 

iets om naar uit te kijken. Deze keer in Ermelo, een locatie waar we nog niet eerder waren, 

maar die heel veel mogelijkheden biedt. De ouders zijn geïnformeerd via Klasbord, alle 

voorbereidingen zijn getroffen. We hopen unit 3 volgende week maandag uit te zwaaien.  

De kinderen van unit 1, groep 1 en 2, zijn vrij. Juf Annelies gaat mee op kamp. Woensdag 

zijn de kinderen welkom bij juf Marloes in de klas. 

 

We gaan bouwen! 

                       
 

We kunnen het bijna niet geloven, maar het is toch echt zo: we gaan bouwen! Het tekort 

op de begroting, ontstaan door de gestegen bouwkosten in de periode van wachten op de 

uitspraak van de Raad van State, wordt bijgepast door de gemeente Barneveld.  
We zijn hier heel blij mee! Monique Kokx, beleidsmedewerker, en Didi Dorrestein, de 

wethouder, hebben hun best gedaan het probleem van het nieuwbouwproject duidelijk 

voor het voetlicht te brengen bij de politiek en dat heeft geholpen. Bij het inspreken tijdens 

de vergadering van Commissie Welstand was dat duidelijk te merken. Er werd in elk geval 

unaniem ingestemd. Een bijzonder moment! 

 

Hoe nu verder?  

Op de achtergrond is verdergewerkt aan de planning door de aannemer, architect en 

bouwmanager. In principe kan er eind december/ begin januari gestart worden met het 

project. Zodra er meer details duidelijk zijn, hoort u er meer over. Vast staat dat we alles 

goed in de gaten gaan houden! Omdat het belangrijk is dat alles zo wordt als we graag 

willen en vooral ook omdat het leuk is! 
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Kinderboekenweek 

                    
 

Afgelopen donderdag hebben we de Kinderboekenweek geopend met elkaar. Samen 

lezen, hoe leuk is dat! Het Thema Reis mee! staat deze weken centraal in alle groepen.  

                                     
 

Schoolfotograaf 
Vorige week is de schoolfotograaf geweest en iedereen staat er vrolijk en wel op! 
Over ± twee weken ontvangen we hier op school de inlogkaarten van de kinderen en krijgt 

u ze vervolgens thuis. Deze inlogkaaart met unieke code geeft de besteller toegang tot de 

webwinkel van Nieuwe Schoolfoto, die de fotosessie heeft verzorgd. Daar kunnen de foto’s 

worden besteld en later worden betaald. De foto’s komen vervolgens bij ons op school en 

wij geven ze met de kinderen mee naar huis. 

 

Ouders en school: samen sterk 

Het belang van samen optrekken rond onderwijs en opvoeding kennen we allemaal. We 

doen hier op De Hoeksteen ons best om daar handen en voeten aan te geven.  
In de digitale folder ‘Zeven dingen die elke ouder in het bo en po moet weten’ 

staan veel praktische tips. De moeite waard om te lezen! 

https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/zeven-dingen-die-elke-ouder-in-het-

basis-en-voortgezet-onderwijs-moet-weten/ 

 

https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/zeven-dingen-die-elke-ouder-in-het-basis-en-voortgezet-onderwijs-moet-weten/
https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/zeven-dingen-die-elke-ouder-in-het-basis-en-voortgezet-onderwijs-moet-weten/


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

 
 
 

 

Samen voor de toekomst 

 

 

 

                                     

 

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 
Buiten lijkt de herfst begonnen, binnen werken we hard! Het is bijzonder om te zien wat 
er in de vijf weken die we er (bijna) op hebben zitten al aan werk is verzet door kinderen 
en teamleden. Respect voor beiden!   
 

Met vriendelijke groet,  
 

Team De Hoeksteen 

                                                      
 

Mededelingen van anderen                           
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