
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 7, 11 december 2019 

Kalender 
Maandag 16 december: 3e Adventviering 

Woensdag 18 december: ANWB Streetwise 

Donderdag 19 december 

14.15 uur: gelegenheid Mariette en Damaris gedag te zeggen in het keuzelokaal 

18.30 uur: kerstwandeling door de wijk 

Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020: kerstvakantie 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 50 ■ 09/12 - 13/12   Zing in het donker   Jesaja 8: 23 - 9: 6 en Lucas 1: 39-80 

Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu nog in het donker 

zitten, maar een groot licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij Elisabet en 

Zacharias, zingt ze het uit. En later zingt ook Zacharias, als zijn zoon Johannes 

geboren is. 

Week 51 ■ 16/12 - 20/12   Kom je ook?   Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20 

Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt een kind dat niet van hem is; 

kan hij maar beter weggaan? Maar in zijn droom vertelt een engel hem hoe het zal 

gaan. Jezus zal geboren worden, de zoon van God. Jozef zal het meemaken. 

In het kerstverhaal horen we hoe de herders in het veld te horen krijgen dat Jezus 

geboren is. Ze gaan meteen naar de stal.                                                   

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

 

In en om de groepen 
- Het was een feestje! De onthulling van het bouwbord was een gebeurtenis 

waar we lang naar uit hebben gekeken en we troffen het enorm met het 

prachtige weer. Daardoor was de wandeling naar de bouwplaats al leuk, al 

was het best een eindje lopen. De onthulling van het bord en de nieuwe 

naam De Vlindertuin verliep volgens plan met hulp van vier kinderen (een uit 

elke unit en een peuter van Dolfijn).  
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Juf Joke vertelde wat meer over de gekozen naam: 

 

Een nieuw gebouw, een nieuwe naam!  
De Vlindertuin is een plek voor kinderen om te spelen, te leren en te groeien.  
Bontgekleurd of eenkleurig, klein of groot, laag- of hoogvliegend, er is geen vlinder 
gelijk. Zoals elke vlinder, is ook elk kind uniek en speciaal.  
De Vlindertuin wordt een fijne en veilige plaats waar samen spelen en leren kinderen 
vaardig maakt om op eigen vleugels uit te vliegen naar de toekomst.  
 

- De ene leuke activiteit volgde de andere op de afgelopen dagen. Het sintfeest 

was ook een groot succes. De sint en zijn pieten zagen er schitterend uit in 

hun nieuwe kostuums, zo konden we zien toen ze na hun spectaculaire 

aankomst uit de brandweerauto stapten. Het feest later in de groepen was 

ook heel gezellig, de kinderen hebben genoten! 

 

 
 

- De kinderen hadden afgelopen maandag weer geluk: we mochten schaatsen 

met de hele school in de Midden Nederland Hallen. Wat een succes! De 

kinderen genoten volop en deden ons soms verbaasd staan hoe goed ze al 

konden schaatsen.  
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- Gisteren heeft juf Hanneke van Dijk voor het laatste muziekles gegeven op De 

Hoeksteen. De kinderen hebben op een vakkundige en plezierige  manier les 

van haar gehad. Zij heeft besloten te stoppen omdat ze andere keuzes heeft 

gemaakt t.a.v. haar werkzaamheden. We bedanken haar hartelijk! Vanaf 

januari gaat Hester Moll de muzieklessen geven. 

- Vandaag was onze traditionele Kerstknutsel ochtend. Wat hebben de 

kinderen lekker gewerkt aan alle leuke werkstukken. Complimenten voor de 

Activiteiten Commissie die dit heeft georganiseerd, super, dank jullie wel!  

 

 

 
Gefeliciteerd! 
Suus is het kleine zusje van Tesha en Yesse Knoops, zij werd vorige week geboren. 

Onze hartelijke gelukwensen voor het hele gezin!  
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Invulling vacature  

De benoemings- en adviescommissie is nog niet klaar met haar taak, nl. invullen van 

de vacature die ontstaat bij het vertrek van juf Damaris. Het blijkt niet eenvoudig in 

deze tijd van krapte van de arbeidsmarkt. Uiteraard hoort u van ons zodra er een 

nieuwe collega is gevonden. 

 

Kerstwandeling 
Donderdag 19 december is het zover! We gaan een wandeling maken die ons langs 

het Kerstverhaal voert. 

 

Nog even wat puntjes op de i: 

 

*De kinderen die meedoen met de scenes van het kerstverhaal moeten om 

18.00 uur op school zijn, waarvandaan ze met hun juf/meester naar de locatie van 

hun scene zullen gaan. 

 

 * Er zijn 7 starttijden. Elke familie is ingedeeld per groep. De eerste groep zal om 

18.30 van school vertrekken, na elke 7 minuten gaat er een volgende groep op 

pad. Uw starttijd kunt u lezen in de mail die vandaag aan u is verstuurd. 

 

*Na de laatste ronde zullen de kinderen die meespelen samen met hun juf of 

meester naar school terug lopen. 

 

* Na afloop van de wandeling wacht er op het plein een beker warme 

chocolademelk met wat lekkers voor u op het schoolplein. Zo sluiten we gezamenlijk 

onze kerstviering af. 

 

 
 

 

Inzameling oud papier 
Jarenlang is door de firma Van Dijk papier opgehaald en regelde de gemeente 

Barneveld de financiën die dit opleverde. Helaas heeft de gemeente aangeven 
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hiermee te stoppen, wat tot gevolg heeft dat ook de firma Van Dijk het papier niet 

meer ophaalt. De papierprijs is laag en veel mensen doen hun oud papier in hun 

eigen blauwe kliko. 

We vragen u dan ook om geen papier meer bij de schuur te plaatsen. We krijgen per 

1 januari a.s. van de gemeente een paar gewone blauwe kliko’s, die we gaan 

gebruiken voor het oud papier wat we als school kwijt willen. Dat zal best wennen 

zijn.  

 
Tot besluit 
Het jaar loopt ten einde, kerstmis komt dichterbij, het zijn de donkere dagen waarin 

we vooruit kijken naar het licht en soms ook wat weemoedig terugkijken naar wat al 

weer voorbij is. In ons schoolleven is de decembermaand een drukke en gezellige 

maand, waarin we ons best doen om alle bijzondere dingen in evenwicht te brengen 

met het gewone leren, ontdekken en oefenen. Dat laatste lukt prima, het levert geen 

spectaculaire beelden op als er gewoon wordt gewerkt, maar het is toch echt zo!  

Het is fijn dat de kinderen straks even een paar weken niet aan schooldingen hoeven 

te denken, en lekker uit kunnen rusten. Als de dagen kort zijn, is lang slapen heerlijk! 

We mogen terugkijken op een goede periode van september tot nu, er is hard 

gewerkt en veel bereikt, dat doet ons plezier. 

 

De weemoed zit dit jaar in het afscheid dat we nemen van twee fijne juffen: Mariette 

Luyken en Damaris Goud. We hebben met veel plezier met hen samengewerkt en 

wat hebben de kinderen veel aan hen gehad!  

Juf Damaris, die hier eerst als stagiaire aan de slag is geweest en een paar jaar later 

terug kwam om hier als juf te gaan werken. In unit 1 en later in unit 2 heeft zij veel 

betekend voor de leerlingen in haar groep.  

Juf Mariette, die bij ons kwam bij ons werken op het moment dat we voor het eerst 

onderwijsassistenten gingen inzetten bij onze nieuwe manier van werken. Met veel 

enthousiasme werkte ze eerst in unit 1 en later in unit 2 en unit 3.  

We gunnen hen beiden de stap die ze gaan zetten. Heel veel succes gewenst op jullie 

nieuwe school Damaris en Mariette. 

       
 

We gaan jullie missen, dank jullie wel voor alles! 
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Met vriendelijke groet, 

Team De Hoeksteen    

 

 

 

Mededelingen van anderen 
 
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een 
musical?  
Nou, dat kan! Op zondag 22 maart 2020 nodigen de Kindernevendienst en de Evangelisatie 
commissie van de Gereformeerde Kerk je uit. 
Theatergroep De Vliegende Speeldoos  verzorgt een heel bijzonder, leuk en flitsend 
programma, waarbij we in maar liefst één dag een musical gaan instuderen! 
 
Jona  
Ninevé. De stad van slechteriken.  De stad van koning Rod. De stad die andere landen 
bedreigt.  
God wil daar wat aan doen. Want zo kan het niet langer.  Hij kiest Jona voor deze taak. Hij 
moet naar Ninevé gaan en de mensen waarschuwen. Om ze nog een kans te geven.  
Maar Jona wil niet. Sterker nog, hij gaat weg en hoopt dat God hem niet kan vinden. Maar 
daar vergist hij zich in. God heeft een plan. Voor zowel Ninevé als voor Jona…  
Een verhaal over nieuwe kansen en vergeving. Jona is gebaseerd op het Bijbelboek Jona.  

- Geef elkaar de hand – 
 
Jij kan meespelen in deze musical. Het is een onvergetelijke ervaring! 
 
Geef je snel op bij Paula van der Huure, p.vanderhuure@kpnmail.nl o.v.v. leeftijd, 
school/groep, (nood)telefoonnummer en emailadres.  
Dit kan tot uiterlijk 2 februari en vol = vol! 
Je ontvangt, op een later tijdstip, van ons nadere informatie over deze dag. Graag tot dan! 
 
 

 

                               
 

 

mailto:p.vanderhuure@kpnmail.nl

