
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 5, 7 november 2019 

Kalender 
Maandag 11 november: MR -vergadering 

Dinsdag 12 november: unit 2 Biologisch Centrum 

Maandag 18 november: groep 8 bezoekt het JFC 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 45 ■ 04/11 - 08/11   Zorg voor mij   Genesis 21: 1-21, 22: 1-19 en 23: 1-20 
Hagar wordt met haar zoon Ismaël de woestijn in gestuurd. Abraham wordt met zijn 

zoon Isaak de berg op gestuurd, waar hij hem moet offeren. Wie zorgt nog voor 

kinderen, als hun ouders dat niet kunnen? Wie zorgt voor ouders, als ze niet weten 

hoe het verder moet? 

Week 46 ■ 11/11 - 15/11   Wat is het waard?  Genesis 24: 1-67 en 25: 19-34 
De knecht van Abraham moet een vrouw zoeken voor Isaak. Hij vindt Rebekka ver 

weg, en zij laat alles achter om haar nieuwe leven te beginnen. Later wordt Rebekka 

moeder van twee jongens, die ook twee volken zijn. Esau verkoopt zijn rechten voor 

een kop soep. 

 

In en om de groepen 
We zijn weer goed begonnen na de vakantie. Lekker aan het werk gegaan na de 

extra vrije maandag. Vorige week donderdag een heel leuke, leerzame middag in het 

Johannabos gehad met alle kinderen van school.  De groepjes gemixt, zodat jong en 

oud samen op konden trekken, geweldig om te zien hoe serieus ze hun opdrachten 

namen!  

 

Helaas was er die week ook een uitstap die moest worden afgeblazen. Voor unit 3 

stond een museumbezoek gepland in Nijkerk. Het onderwerp, muziek was 

aansprekend; het idee, kennismaken met wat een museum te bieden heeft, was 

prima; de realisatie bleek onmogelijk. Slechts twee aanmeldingen van ouders die de 

kinderen wilden brengen en halen of meegaan. Daarmee krijg je een groep van bijna 

30 niet vervoerd. Het werkt ontmoedigend, want we willen de kinderen ook buiten 

de gewone lessen in school de kans te geven kennis te maken met de wereld om ons 

heen. We weten dat er ouders zijn die (bijna) altijd rijden, we weten ook dat veel 
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ouders werken, waardoor dit niet mogelijk is. Maar wie weet.... een keer vragen of 

oma of opa mee wil, een keer wat later beginnen met werk......  

We hopen dat het een volgende keer wel gaat lukken. 

 

Vertrek 

De dag waarvan je hoopt dat hij niet zal komen..... een collega die komt vertellen een 

andere baan te hebben aangenomen. 

Het is afgelopen weken twee keer gebeurd, Mariëtte Luyken heeft een baan per 1 

januari op Het Perron in Veenendaal en Damaris Goud gaat per 1 januari naar De 

Fonkel in Ede. 

Zij maken beiden een stap naar ander onderwijs. Juf Mariëtte gaat als 

onderwijsassistente aan de slag op een vmbo-school en juf Damaris wordt 

leerkracht op een school voor speciaal onderwijs.  

Het is voor ons als team en kinderen echt wel even slikken, twee fijne collega’s/ 

juffen die we straks gedag gaan zeggen. Daarnaast gunnen we het hen beiden 

enorm, want hoe mooi is het om je ambitie te volgen, je droom achterna te gaan!  

Gelukkig hebben we nog een hele periode te gaan voor het afscheid daar is. Daar 

gaan we met elkaar een fijne tijd van maken. 

 

Verlof 
Juf Mariëlle Bos verwacht samen met haar man Henk een tweede kindje. We leven 

weer mee met de zwangerschap en verheugen ons met hen op de geboorte van een 

broertje of zusje voor Féline.  

                                              
Als alles goed mag blijven gaan gaat juf Mariëlle half maart met verlof. Ze zal dan in 

het nieuwe schooljaar weer starten met werken, na de herfstvakantie. 

Juf Annemarijn Hols, die nu haar eindstage loopt in unit 1, groep 3 en 4, gaat haar 

verlof vervangen op maandag en dinsdag, meester Marcel Hertgers neemt de 

woensdag voor zijn rekening. Een rustig idee dat dit zo geregeld is. 
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Blazen 

De vele hoge bomen rondom de school leveren heel wat blad deze dagen, het plein 

ligt regelmatig vol. Super dat er vaders zijn (Erik van Renselaar en Jeroen van 

Malestijn) en zonen, die in de herfstvakantie een heleboel hebben weggeblazen en 

opgeruimd. Geweldig, bedankt! Erik heeft aangegeven dit de komende tijd nog wel 

een paar keer te willen doen samen met Tim, fijn! 

 

 

 

Vooraankondiging ouderavond! 

              
Op maandagavond 27 januari organiseert de MR een ouderavond rond het thema 

Mediawijsheid. Een actueel thema. Het is voor opvoeders best een uitdaging om 

alles rondom social media, internet, gamen en ander digitaal verkeer in goede 

banen te leiden en er grip op te houden bij kinderen. We hebben een goede spreker 

in dhr. Arjan Kim, die ons mee zal nemen in dit onderwerp. 

Heeft u zelf dingen rondom dit onderwerp die u graag besproken ziet deze avond? 

Graag een mail naar directie.hn@pcogv.nl, dan leggen we het voor aan de spreker, 

die de avond op maat voor ons verzorgt. 

 

Streetwise 

Gisteren stond de ANWB Streetwise dag gepland. Deze is verplaatst naar woensdag 

18 december. Een leerzame dag waarin de kinderen op verschillende manieren 

kennis maken en omgaan met situaties in het verkeer. 

 

Nieuwbouw 

We gaan echt van start! Vlak voor de herfstvakantie is het contract tussen 

bouwbedrijf Huurdeman en Stichting PCO Gelderse Vallei getekend. Juf Joke kijkt of 

ze het wel netjes doen ;) 

mailto:directie.hn@pcogv.nl
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Begin januari zal het bouwproces starten. Momenteel zijn de voorbereidingen 

daarvoor al in volle gang. In december, wanneer het bord bij de bouwplaats is 

geplaatst, gaan we met de kinderen een kijkje nemen. We maken daar een feestelijk 

momentje van. Wanneer de datum bekend is vertellen we er meer over. 

 

Na de staking 

Graag hadden we hier geschreven dat het nu allemaal klaar is. Echter, de huidige 

regering lijkt niet meer te willen toezeggen dan het haastige akkoord van vorige 

week vrijdag. Beloftes die een volgend kabinet moet waarmaken, wat zijn die waard?  

Voor ons op De Hoeksteen is het best spannend nu we vacatures hebben. Lukt het 

om deze in te vullen zoals we graag willen? De komende weken gaan we ontdekken 

of het lerarentekort ons hierin parten gaat spelen. We willen er positief in staan en 

gaan ervoor natuurlijk. Het zou fijn zijn als er vanuit de overheid alsnog support 

komt. 

 

Tot besluit 
Herfst 

 

Met elk blad dat valt, 

Valt meer licht op de aarde, 

Komt meer uitzicht vrij 

 

Met elk blad dat valt, 

Staan wij scherper getekend, 

Valt meer hemel ons bij  

 
Jaap Zijstra - Liedboek 
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Met vriendelijke groet,  
 

Team De Hoeksteen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen van anderen 
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