
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 9, 22 januari 2020 

Kalender 
Maandag 27 januari 19.30 uur (Inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur): 

ouderavond ‘Mediawijsheid en Social Media’ 

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari: stakingsdagen, alle leerlingen vrij 

Woensdag 5 februari 9.00-12.00 uur: open ochtend nieuwe leerlingen 

Vrijdag 14 februari: rapport mee 

Zondag 16 februari 10.00-11.00 uur: School-, Kerk- en Gezinsdienst in de Ichthuskerk 

(dus niet op 9 februari, dit staat foutief vermeld op de schoolkalender) 

Week van 17 t/m 21 februari: rapportgesprekken 

Woensdag 19 februari: studiedag, alle leerlingen vrij 

Donderdag 20 februari 14.00 uur: presentatie werkstukken atelier 

Vrijdag 21 februari 14.15 uur: begin voorjaarsvakantie t/m 28 februari 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 5 ■ 27/01 - 31/01   Wat niemand ziet   Matteüs 5: 1-12 en 6: 1-15 

Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om Jezus heen. Maar wat 

niemand ziet, ziet Jezus wel: deze mensen staan bij God vooraan. 

Als Jezus later vertelt over goede 

daden en het gebed, zegt hij dat je dat 

niet al te opvallend hoeft te doen. God 

ziet het toch wel.   

                                      
 

                             

Week 6 ■ 03/02 - 07/02   Wat heb je nodig?   Matteüs 6: 25-34, 7: 24-27 en 8: 5-13 

Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld aan de vogels in de lucht en 

de bloemen op het veld. Zij maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen. In het 

tweede verhaal van deze week vertelt Jezus: Als je luistert naar mijn woorden, lijk je 

op een man die zijn huis bouwt op een rots. In het derde verhaal komt een 

legerhoofdman naar Jezus. Hij heeft hem nodig om zijn zieke knecht te genezen. 

In en om de groepen 
 Meester Arjan de Zeeuw is inmiddels goed gewend in unit 2. Samen met juf 

Marloes heeft hij alle taken die horen bij wat er zich afspeelt in deze groep 

opgepakt.  
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Samen voor de toekomst 

 De midden-toetsen van Cito worden in deze periode afgenomen. We 

spreiden de toetsmomenten over totaal drie weken. Zo is er genoeg ruimte 

om de toetstijd af te wisselen met de reguliere lessen en wat minder 

inspannende activiteiten. 

 Komende donderdagmiddag 23 januari beginnen we met een atelier-reeks 

door de hele school. We gaan figuurzagen, boetseren  en werken met papier-

maché. Op donderdag 20 februari sluiten we deze reeks af met een 

presentatie van de gemaakte werkstukken. Vanaf 14.00 uur bent u welkom 

om alles te bekijken. 

      

Ouderavond Mediawijsheid en Social Media 
A.s. maandag, 27 januari is het zover, de ouderavond die we organiseren over een 

actueel onderwerp. De mobiele telefoon, social media, een spelletje op de tablet, 

kinderen groeien op in een wereld waarin dit een steeds grotere rol speelt. 

Hoe gaan we hier mee om in de opvoeding? Hoe belangrijk is de voorbeeldfunctie 

hierin? Hoeveel schermtijd is acceptabel voor mijn kind? Wanneer koop ik voor mijn 

kind een mobiele telefoon? Hoe doen andere ouders dit? Hoe zit het met 

cyberpesten? Zijn er misschien nog dingen over internet die ik niet weet? 

Dit is zomaar een greep uit de punten die aan bod komen deze avond.  

 
                              Arjan Kim van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is deskundige op 

gebied van mediaopvoeding. Hij verzorgt deze workshop over het thema 

mediawijsheid en social media. Informatie, bewustmaking en ervaringen uitwisselen 

staan centraal deze avond, die u echt niet wilt missen! Voor alle ouders en 

opvoeders interessant. Of uw kind nog maar net vier jaar is, of wanneer u denkt best 

al veel te weten over de digitale wereld, het maakt niet uit, er is zeker wat te halen 

deze avond. Ook boeiend voor grootouders die af en toe of regelmatig tijd 

doorbrengen met de kleinkinderen. Van harte welkom! 

 

We willen graag een inschatting kunnen maken van het aantal aanwezigen op deze 

avond. Wilt u vandaag of morgen per reply op deze nieuwsbrief aangeven of en 

met hoeveel personen u komt? We hopen veel ouders te mogen begroeten! 
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Samen voor de toekomst 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
Op woensdag 5 februari a.s. is er een open ochtend voor nieuwe ouders. Kent u 

iemand die op zoek is naar een basisschool? Graag hierop attenderen! 

 

                                     
 

School-Kerk-Gezinsdienst 
Zondag 16 februari is de School-Kerk-Gezinsdienst in de Ichthuskerk, Tromplaan 8  

in Voorthuizen. De dienst begint om 10.00 uur en u bent van harte uitgenodigd en 

welkom om deze dienst met ons te komen vieren. 

Het thema van de dienst is: Bouw je leven op de rots! 

 

                   
 

Wat heb je nodig? Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld aan de 

vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Zij maken zich geen zorgen, God zorgt 

voor hen. Jezus vertelt: Als je luistert naar Mijn woorden, lijk je op een man die zijn 

huis bouwt op een rots. Wat heb je nodig om een huis te bouwen? Wat heb je nodig 

als je verdrietig en onzeker bent? God laat zien dat we Zijn wijze woorden nodig 

hebben en Zijn grote liefde. Dat is genoeg. Een leven met God in de voetsporen van 

Jezus vraagt om inzet, je best doen, geloof en vertrouwen. Dat is wat je nodig hebt! 

Vertrouwen op God, de rots waarop je kunt bouwen. 
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Op school luisteren de kinderen naar de verhalen uit Matteüs 7 en 8. De kinderen 

zingen liedjes en praten en bidden met elkaar over het thema. Er worden 

werkstukken gemaakt die in de kerk opgehangen worden. De kinderen oefenen 

toneelstukjes die in de kerk worden opgevoerd. 

In verband met de rolverdeling tijdens de dienst, is het voor ons handig om te weten 

of de kinderen in de kerkdienst komen. Wilt u hierover praten met de kinderen? Zij 

kunnen ons vertellen of ze mee kunnen doen in de dienst. 

                       

Activiteitencommissie 
Deze groep ouders betekent veel voor ons, zij bieden helpende handen bij allerlei 

activiteiten op school.  

Iemand die hier heel veel uurtjes heeft in gestoken is Patricia Alberts. Zij heeft 

jarenlang deel uitgemaakt van de AC en heeft daarin vaak het voortouw genomen bij 

de organisatie. Zij is er een poosje geleden mee gestopt en heeft daarmee plaats 

gemaakt voor nieuwe ouders. 

Langs deze weg bedanken we je hartelijk Patricia, voor al het werk dat je hebt verzet 

voor de AC en dus voor school en voor de kinderen. Je enthousiasme en het plezier 

dat je erbij uitstraalde zijn zeer inspirerend geweest! 

 

                                         

 
Tot besluit 
De bouw van onze nieuwe locatie is gestart! Zodra er echt wat te zien is zullen we af 

en toe een foto plaatsen zodat u we u van de voortgang op de hoogte houden. 

Mocht u in de buurt zijn is het natuurlijk ok leuk om er zelf eens een kijkje te nemen 

bij de bouwkavel aan de Wikselaarseweg.  

We merken ook dat op Holzenbosch en de Wikselaarse Eng steeds meer huizen 

bewoond zijn. De aanmeldingen van nieuwe leerlingen komen regelmatig van 

gezinnen die hier wonen. Voor ons een fijne ontwikkeling! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Hoeksteen    
 

 

 

Mededelingen van anderen 
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