
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 8, 8 januari 2020 

 

Kalender 
Maandag 27 januari 19.30 uur: Ouderavond ‘mediawijsheid en social media’ 
Woensdag 6 februari 9.00-12.00 uur: Open ochtend nieuwe leerlingen 
Zondag 9 februari 10.00- 11.00 uur: School-, kerk- en gezinsdienst Ichthuskerk 
Vrijdag 14 februari: rapport mee 
Week van 17 t/m 21 februari: rapportgesprekken 
Woensdag 19 februari: studiedag, alle leerlingen vrij 
Vrijdag 21 februari 14.15 uur: begin voorjaarsvakantie t/m 28 februari 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 3 ■ 13/01 - 17/01   De koning wordt gered   Matteüs 2: 13-23 en 3: 1-17 
Jezus is een koning, maar Zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een koning die gered 
moet worden: gered uit de handen van Herodes, gered uit het water van de Jordaan. 
Het laat meteen iets zien van de weg die Jezus zal gaan, een weg door het verdriet naar 
een nieuw begin. 

Week 4 ■ 20/01 - 24/01   Ga je met mij mee?   Matteus 4: 1-25 
Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld door de 
duivel, die Hem uitnodigt om de weg van de macht te gaan. Maar Jezus gaat de weg die 
God hem wijst. Na de beproeving roept Jezus een paar vissers met zich mee, zij worden 
Zijn eerste volgelingen. 

 

                                                                  

In en om de groepen 
- Wat fijn om na de kerstvakantie alle kinderen weer te mogen begroeten! Na twee 

weken ‘winterslaap’ is het wel weer even wennen om vroeg uit de veren te 

komen, maar het gewone leven voelt ook weer goed hier op school! 

We zijn heel blij dat in unit 2 meester Arjan de Zeeuw samen met juf Marloes 

Griffioen het stokje van juf Damaris kon overnemen. Zij gaan er met de kinderen 
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een goede tijd van maken. Meester Marcel is hier als intern begeleider nauw bij 

betrokken. 

- Het was een goed afscheid van Juf Damaris en juf Mariette. Ze waren blij verrast 

met alle cadeaus, lieve woorden, de high tea en zelfgemaakte spullen van de 

kinderen. We hopen dat ze een goede start hebben gemaakt op hun nieuwe 

werkplek. 

- De kerstwandeling was misschien wat druilerig, maar wat hebben we genoten 

van alle mooi uitgevoerde kersttaferelen! De kinderen hebben enorm hun best 

gedaan om het zo goed en mooi mogelijk te doen en we waren blij met de vele 

ouders, grootouders en andere familie en bekenden die de wandeling maakten. 

Het chocolade- en koffiemoment na afloop was een gemoedelijk besluit van de 

avond.  

      
 

 

Ouderavond mediawijsheid en social media 
…..en hoe ga je ermee om in relatie tot de opvoeding van je kinderen? Dat is het thema 

van de ouderavond die we samen met de MR organiseren op maandagavond 27 januari 

a.s.  Arjan Kim van het CJG presenteert deze avond in samenwerking met Rutger Zwart, 

schoolmaatschappelijk werker. Informeren staat centraal, naast het uitwisselen van 

ervaringen en het stellen van vragen rondom dit onderwerp.  

 
 

Internet, Facebook, Instagram, Youtube, vloggen, volgen, liken, gamen, het zijn 

begrippen die tegenwoordig onderdeel uitmaken van ons leven. En voor de kinderen van 

nu lijken al deze dingen onlosmakelijk onderdeel van hun bestaan te zijn. Hoe ga je 

hiermee om als ouder? Is het belangrijk om hierin regels te stellen? Hoeveel schermtijd 

heeft een kind per dag, wanneer krijgt mijn kind voor het eerst een mobiele telefoon, 

snap ik wel wat mijn zoon of dochter doet op de tablet, kan ik zien wat ze hebben 
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gedaan, moet ik daarop controleren? Heeft mijn eigen gedrag op telefoon, laptop, tv en 

Netflix invloed op hoe mijn kind ermee omgaat? 

Deze dingen zouden zomaar aan de orde kunnen komen, net als de dingen die ter 

plekke aangedragen worden.  

Als u naar huis gaat na deze avond met het gevoel dat u niet de enige bent die hierin 

zoekende is, met antwoorden op vragen die u wel had maar niet eerder had gesteld en 

met mogelijk nieuwe informatie, is deze voor ons geslaagd. 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
Op donderdag 6 februari organiseren we weer de open ochtend voor nieuwe ouders. We 
hopen op deze manier weer nieuwe leerlingen te mogen inschrijven. 
Aan ouders van kinderen die hier al op school zitten met een jonger broertje of zusje, 
dat komend jaar vier wordt een vriendelijk verzoek om de aanmelding ook al in deze 
periode te doen. Een inschrijfformulier kunt u vragen aan juf Joke of juf Marijke. 
Het is fijn als we nu al weten met hoeveel leerlingen we het nieuwe schooljaar gaan 
starten. 
Kent u iemand die op zoek is naar een school? Dan graag attenderen op deze open 
ochtend, die op alle scholen in Voorthuizen tegelijkertijd wordt georganiseerd.  
 

Staken of niet? 

Opnieuw ligt er een voorstel vanuit de vakbonden CNV, FNV, Aob en AVS en PO in Actie 
om te staken, ditmaal twee dagen, nl. donderdag 30 en vrijdag 31 januari.  
Momenteel inventariseren we hoe elk teamlid erin staat. Iedereen heeft stakingsrecht, 
en ieder maakt persoonlijke afwegingen in deze kwestie.  
We zullen u deze week op de hoogte stellen zodat u weet waar u aan toe bent. 
 

Schoolkorfbaltoernooi 
De data voor het jaarlijkse schoolkorfbal zijn bekend. Op de avonden van 11, 13 en 15 

mei vinden de wedstrijden weer plaats op het Spiritcomplex. 

 

Omgaan met elkaar 
Op De Hoeksteen staat het pedagogisch klimaat bovenaan. Wij vinden de sfeer waarin 
een kind moet opgroeien van groot belang om zo een volwaardig mens te worden. Wij 
stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat, met orde en regelmaat, op prijs. Pas als 
het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Dit geeft het kind kansen.  
Daarom hanteren we binnen onze school afspraken in alle groepen en spreken die met 
de leerlingen door. Deze afspraken vertalen we naar het niveau van de kinderen en ze 
krijgen een plaats in elke klas. Dit is bedoeld als preventieve werking. De kinderen die 
zich niet aan de gemaakte afspraken houden spreken we daarop aan.   
  
-Ik behandel anderen, zoals ik zelf behandeld wil worden.  
-Ik doe vriendelijk en help waar ik kan   
-Ik ben voorzichtig met spullen van mijzelf en die van iemand anders.   
-Wij spelen zoveel mogelijk met elkaar 
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Helaas blijkt in de praktijk dat buiten het zicht van volwassenen, kinderen elkaar toch 
soms buitensluiten. Omdat ze geen vriendje of vriendinnetje zijn, omdat ze niet aardig 
worden gevonden, of omdat ze er anders uitzien. Dat kan voor het betreffende kind heel 
pijnlijk zijn, al is het door de kinderen die iemand uitsluiten misschien helemaal niet zo 
bedoeld. In de groepen besteden we hier veel aandacht aan en ook op het moment dat 
het zich voordoet en we het zien of horen.  
Het zou fijn zijn als het thuis ook af en toe onderwerp is van gesprek. Gewoon, zonder 
dat er direct aanleiding voor is. Mensen en kinderen zijn allemaal verschillend, maar 
iedereen mag er zijn, groot of klein, dun of dik, met of zonder bril, blond of bruin. Helpt 
u mee dit uit te dragen naar uw kinderen? 
 

Tot besluit 
In aansluiting op het bovenstaande de tekst en refrein van een liedje dat we hier op De 
Hoeksteen ook vaak zingen met de kinderen. 

 
Iedereen is anders, niemand is als jij 

iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij 

iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo 

iedereen is anders, okido!  

 

Je bent misschien wat eigenzinnig 

alleen jouw manier is goed 

maar je moet goed begrijpen 

dat iemand anders het anders doet! 

 

God heeft ieder mens geschapen 

bijzonder en heel speciaal 

met een uniek karakter 

en zo verschillen we allemaal! 

 

Iedereen is anders, niemand is als jij 

iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij 

iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo 

iedereen is anders, okido! 
 

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 
 

 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoeksteen    
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‘Als ze maar gelukkig zijn’ 

Het lijkt de opvoedtrend van deze tijd: Het leven van onze kinderen moet vooral leuk zijn. 

Onder het motto ‘Als ze maar gelukkig zijn’ proberen we hun leven zo pijnloos en zonder 

teleurstelling te laten verlopen. Maar worden onze kinderen echt gelukkig van deze 

opvoedstijl of moeten we het geluk voor hen ergens anders zoeken? 

Tijdens dit seminar, georganiseerd door de commissie voor geloofsopvoeding van de 

Gereformeerde Kerk, wil Willemijn op donderdag 6 februari a.s. met jullie nadenken in 

hoeverre wij als christelijke ouders beïnvloed worden door de ‘opvoed tijdgeest’. Je bent van 

harte welkom aan de Hoofdstraat 142, in Voorthuizen. Vanaf 19.30 uur staat de koffie voor je 

klaar, zodat we om 20.00 uur kunnen starten.  

 

Willemijn de Weerd is kinderboekenschrijfster en medeauteur van de HSV KinderBijbel. 

Willemijn heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt. Naast schrijven geeft ze ook 

voorstellingen aan kinderen en workshops aan volwassenen. 

 


