
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 6, 27 november 2019 

 

Kalender 
Maandag 2 en 9 december: Adventviering 
Woensdag 4 december 12.00 uur: onthulling bouwbord nieuwe locatie 
Donderdag 5 december: Sintfeest op school 
Maandag 9 december: schaatsen in Barneveld van 12.00 tot 13.00 uur 
Woensdag 11 december: Kerstknutsel 

Woensdag 18 december: ANWB Streetwise 
 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 47,48 ■ 18/11 - 29/11 Ben jij het echt? Gedeeltes uit Genesis 27, 28, 29, 30 en 
33 
Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak om de zegen in ontvangst te nemen. 
Nu is hij gezegend, maar hij moet wel vluchten. In de woestijn ontdekt hij dat God bij 
hem is. Hij komt uit bij Laban, een broer van zijn moeder. Daar wil hij trouwen met de 
dochter van Laban, Rachel. Maar de ochtend na de bruiloft blijkt dat hij met Lea 

getrouwd is. Als hij ouder is, gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Een groot geschenk gaat 
voor hem uit. 
 
Lied van de maand november: lied 513  God heeft het eerste woord  
 
Week 49 ■ 02/12 - 06/12 Ik zie je wel   Jesaja 40: 1-1 en Lucas 1: 5-38 
We horen deze week over de priester Zacharias. In het eerste verhaal leest hij uit een 

oude boekrol van de profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet – zijn woord 
houdt altijd stand. In het tweede verhaal ervaart Zacharias dat ook zelf. In de tempel 
verschijnt een engel die vertelt dat hij en zijn vrouw Elisabeth een zoon zullen krijgen. In 
het laatste verhaal van deze week krijgt Maria bezoek van de engel. Zij wordt de moeder 
van Jezus.      

                                                                                                                               

Lied van de maand december: lied 444  Nu daagt het in het oosten 
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Samen voor de toekomst 

In en om de groepen 
Deze weken staan in het teken van gewoon lekker werken en natuurlijk Sinterklaas. 

Het is een gezellige tijd op school. Woensdag 4 december staat er een sintspelletjes-

circuit op het programma, waarbij de kinderen in groepjes van groot tot klein van het 

ene naar het andere spel gaan. Zo geven we vorm aan plezier in spelen en leren en 

ontdekken hoe leuk het is om het samen te doen. 

 

Onderwijsproblematiek 

We hebben dit schooljaar al een paar keer met ziekte te maken gehad, waardoor er inval 

op korte termijn geregeld moest worden. We hadden geluk dat het tot nu elke keer 

lukte. Een keer iemand die uit een andere regio kwam, een keer iemand waar toevallig 

net een andere invalbeurt was afgezegd, en een keer kon het intern opgelost worden 

dankzij onze lio-stagiaire, zodat we het zonder invaller konden doen en de kinderen 

gewoon les kregen. 

Het is wel duidelijk dat er zeer weinig mensen beschikbaar zijn in onderwijsland. Vorig 

schooljaar hebben we geluk gehad, weinig ziekte en een geslaagde invulling van een 

structurele en een tijdelijke vacature. Hoe het dit lopend schooljaar zal gaan is de vraag.  

Er is momenteel weer sprake van stakingen in januari om het probleem onder de 

aandacht te brengen. Of dit het tekort aan leerkrachten oplost is de vraag; wat het wel 

duidelijk maakt is dat er serieuze problemen zijn. We vragen om uw begrip als er bij 

ziekte geen invaller beschikbaar is en het intern niet op te lossen is. Het kan voorkomen 

dat er besloten moet worden een klas een dag thuis te laten. Het is lastig om daarop 

voorbereid te zijn, dat realiseren wij ons. Wel goed om het in uw achterhoofd te houden. 

 

Feestelijke onthulling bouwbord! 
Volgende week woensdag 4 december gaan we een klein feestje vieren! U bent als 

ouders van harte welkom om erbij te zijn als we om 12.00 uur het bouwbord gaan 

onthullen met behulp van de kinderen.  

                                                                                                    
Op het bord komt de afbeelding van de nieuwe locatie, de namen van alle betrokkenen, 

zoals Stichting PCO Gelderse Vallei, de aannemer, architect en installateur, en…… de 

nieuwe naam die de locatie krijgt! 

Een nieuw gebouw, een nieuwe naam, die past bij de nieuwe tijd die we daar in gaan.   

We hebben de tijd zo gekozen, dat het aan het eind van de ochtend is.  
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Samen voor de toekomst 

We vragen u uw kind op te halen vanaf de nieuwbouwlocatie op de 

Wikselaarseweg. Wanneer dat niet kan of uitkomt, laat u het dan aan de leerkracht 

van uw kind weten? Dan zorgen we dat uw kind weer mee terug gaat naar school.                       

                                               

Sintfeest op De Hoeksteen 
Volgende week donderdag is het zover! De Sint bezoekt De Hoeksteen, samen met zijn 
Pieten. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen die ochtend vanaf 08.15 uur de 
surprises naar binnen brengen. De kinderen van unit 1 komen ook eerst even in de klas, 

de ouders kunnen op het plein wachten om daarna samen de Sint te verwelkomen. 

We verwachten hem rond 08.45 uur.     
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij te zijn, Sint vindt het vast erg leuk als er een 
plein vol kinderen en ouders is! 
Deze hele dag is er een aangepast programma. De kleuters mogen voor ’s middags 
speelgoed meenemen. 
 

Mee-leven 

Al eerder schreven we over Hailey, de kleindochter van onze vrijwillige conciërge. Zij is 

ernstig ziek en heeft al veel behandelingen ondergaan. Onlangs onderging zij een grote 

operatie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, die gelukkig goed is verlopen. Binnenkort 

start een zware periode van chemobehandelingen, vijf dagen achter elkaar. Hierna 

volgen nog een stamceltransplantatie, bestralingen en immuno-therapie. Voor Hailey, die 

nog maar drie jaar is, en voor haar ouders en zusje Kensi een zeer ingrijpende tijd.  

 

Hailey is heel blij met kaarten! Dit is haar adres: 

Hailey Meester, Samuel Gerssenlaan 96, 3861 HG Nijkerk. 

 
 

Kanjerketting 

Hailey en haar ouders gebruiken een KanjerKetting. 
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Samen voor de toekomst 

 
De ketting maakt letterlijk zichtbaar wat voor kinderen zo moeilijk te overzien is, zoals 

behandelingen, opnames e.d. Door de KanjerKetting begrijpen kinderen beter wat er 

met hen gebeurt. De KanjerKetting vertelt hun unieke verhaal. Ouders gebruiken hem 

als leidraad om hun kind uitleg te geven en voor te bereiden op ingrepen. En met de 

KanjerKetting in de hand vertellen kinderen hun verhaal aan hun opa en oma of aan 

kinderen in hun omgeving. Zie ook https://kanjerketting.nl/ 

 

Voor de kosten van het maken van deze KanjerKettingen loopt een actie die we graag 

onder de aandacht willen brengen. Door inlevering van cartridges en oude mobiele 

telefoons is het mogelijk dit initiatief te steunen. Wanneer u hieraan mee wil doen kunt u 

de spullen in envelop of tas op school inleveren; wij zorgen dat ze via Henk Eggerkamp 

op de juiste plek terecht komen.  

 

Schaatsen! 
Wat een leuke verrassing, we mogen met de hele school gratis overdekt komen 

schaatsen in de Midden Nederland Hallen in Barneveld!  

Het heeft al op Klasbord gestaan, met de vraag of u zich wilt aanmelden om te rijden. 

Dat is wel een voorwaarde om van dit mooie aanbod gebruik te kunnen maken. Het zou 

fijn zijn als u zo snel mogelijk reageert op deze vraag. U mag zelf ook mee schaatsen als 

u dat wilt, maar dat hoeft niet. 

Hier gaat het om: 

 

- Op maandag 9 december a.s. mogen we van 12.00 tot 13.00 uur schaatsen. We 

vertrekken om 11.30 uur van school en denken om 13.30 uur weer terug te zijn.  

De kinderen mogen met eigen schaatsen op de baan als het hockey-schaatsen of 

kunstschaatsen zijn. 

- Wanneer kinderen geen schaatsen hebben, mogen ze die gebruiken van de 

schaatsbaan (zolang de voorraad strekt in beschikbare maten). 

 

In verband met de veiligheid gelden de volgende regels: 

- Kinderen mogen niet met laarzen glijden op de baan. 

- Sleeën zijn niet toegestaan 

- Noren zijn niet toegestaan. 

                            
 

https://kanjerketting.nl/
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Samen voor de toekomst 

Helpende handen gevraagd! 

De ouders die de luizencontrole verzorgen zijn op zoek naar versterking. Het gaat om 
een paar keer in het jaar een half uurtje om alle kinderen te controleren. 
Opgeven kan bij de moeder van Esmee en Lucas van Maanen, of via juf Annelies, 
annelies.langbroek@pcogv.nl. 
De commissie wil ook graag doorgeven dat het van groot belang is om kinderen thuis 
regelmatig op luizen te controleren. Een luizenkammetje is zo gekocht bij de drogist en 
een vaste gewoonte om de haren een keer per week thuis hiermee te kammen zou heel 
veel helpen! 
 

 
 

Wie is wie? 
We hebben het afgelopen jaar veel nieuwe gezinnen gekregen op De Hoeksteen. Voor 
hen is het misschien niet altijd helder wie hier allemaal werken en wat hun rol is.  

Nu de schoolfotograaf is geweest is het een goed moment om hier wat duidelijkheid in 
de scheppen. 

 

 

mailto:annelies.langbroek@pcogv.nl
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Samen voor de toekomst 

 

Van boven naar beneden en steeds van links naar rechts: 

Annemarijn (lio-staiaire), Ellen (vrijwilligster), Annet (administratie), Marcel (IB en 
leerkracht unit 3), Marloes (leerkracht, maandag verschillende groepen, woensdag unit 1 
en vrijdag unit 2), Joke (directeur), Fabienne (onderwijsassistente in unit 1), Damaris 
(leerkracht unit 2), Rachel (onderwijsassistente unit 2 en 3), Annelies (leerkracht unit 1), 
Mariëlle (leerkracht unit 3), Mariette (onderwijsassistente unit 2 en 3), Marijke 
(leerkracht unit 1).  

Op de foto ontbreken Lianne (onderwijsassistente unit 1) en Henk Eggenkamp 
(vrijwilliger). 

 
Kerstwandeling 
Dit jaar vieren wij het Kerstfeest door middel van een kerstwandeling door de wijk. 
De kinderen zullen op verschillende plekken in de wijk een deel van het kerstverhaal 
uitbeelden.  
Vanaf 18.30 vertrekt er elke 7 minuten een groep gezinnen vanaf het schoolplein de wijk 
in. De indeling en precieze tijd van vertrek maken we later bekend. 
 
Om alles zo goed mogelijk te laten slagen hebben we uw hulp nodig bij: 

• Het sparen van kleine glazen potjes (zonder etiket ) 

• Vuurkorven voor op het plein.  

• Hout voor de vuurkorven. 

• Strobalen voor in de stal. 

      Wanneer u voor een vuurkorf, hout of stro kunt zorgen, wilt u dit dan   

      doorgeven aan juf Annelies of juf Marloes? 

• Ouders die chocolademelk mee willen nemen van school, deze thuis opwarmen 

en in een thermoskan (voorzien van naam) op donderdagavond 18.30 uur weer 

op school willen brengen.  

De pakken chocolademelk kunt u dinsdag 17 december meenemen vanuit de 

kleutergang.  
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Samen voor de toekomst 

Tot besluit 
A.s. zondag, 1 december, is het de eerste adventszondag. We kijken vanaf die dag ook 
met de kinderen vooruit naar het komende kerstfeest, ook al staat hun hoofd vooral naar 
het sinterklaasfeest. Een tijd van verwachting, op weg naar het licht van Kerst. 
 
 
Een gebed over verwachten. 

God, 

We zingen van 

Vol verwachting klopt ons hart… 

En schrijven verlanglijstjes vol 

met mooie en dure cadeaus. 

Wie weet wat we ervan zullen krijgen? 

 

Als we zingen van                                                      

O, kom er eens kijken.... 

dan gaat het ook om wat anders. 

Dan heeft U een verlanglijstje vol. 

Dat begint met vrede op aarde. 

 

Als we zingen van 

Hij komt, Hij komt… 

dan bedoelen we ook iemand anders. 

Dan zien wij de komst van Jezus 

die ons de vrede heeft voorgedaan.  

Amen  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Hoeksteen    
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