
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 10, 5 februari 2020 

Kalender 
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 7 ■ 10/02 - 14/02   Stop de storm   Matteüs 8: 23-34 en 9: 1-8 

De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus spreekt de wind en het water 

toe en het wordt rustig. Later komt Hij twee mannen tegen met ‘storm’ in hun hoofd. 

Ook deze storm kan Jezus tot bedaren brengen. 

Week 8/9 ■ 17/02 - 21/02 of 24/02 - 28/02   Je zult zien   Matteüs 9: 9-31 

De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder 

gezien heeft. De radeloze Jaïrus komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij 

ziet het onmogelijke gebeuren. 

Lied van de maand februari: Opwekking 518 Heer U doorgrondt en kent mij 

 

In en om de groepen 

- De vacature in unit 2 is helaas nog steeds niet ingevuld. We zijn heel blij dat 

meester Arjan de Zeeuw hier blijft tot dit wel het geval is. Juf Marloes 

Griffioen en hij hebben ervoor gezorgd dat de leerlingen geen hinder hebben 

gehad van de wissel van leerkrachten na de kerstvakantie. Daar zijn we blij 

mee! 

- De griep heeft in een aantal groepen voor lege tafels en stoelen gezorgd. De 

meesters en juffen bleven tot nu toe gelukkig op de been. Beterschap voor 

alle kinderen die nu ziek thuis zijn! 
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Samen voor de toekomst 

Nieuwbouw 

  foto 23-1-2020 
Wat fantastisch dat er gewerkt wordt aan onze nieuwe locatie! Dat is het gevoel als 

er een vergadering over de voortgang wordt belegd in de keet op het bouwterrein. 

Het is na zoveel jaren wachten geweldig om te zien dat het nu echt zover is. 

Intussen is de pleincommissie ook druk bezig met plannen maken. De ontwerper 

heeft een eerste schets gemaakt, we onderzoeken de mogelijkheden van 

subsidieaanvragen, kijken naar manieren om de kosten van aanleg zo laag mogelijk 

te houden zodat er meer budget is voor speelmateriaal. In de pleincommissie zitten 

ouders, leerkrachten en directie. 

 

School-, kerk- en gezinsdienst 

Zondag 16 februari bent u allen van harte welkom in de dienst in de Ichthuskerk. De 

dienst is voorbereid met ds. Peter Breure en de kinderen hebben een belangrijk 

aandeel.  

                      
 

Het is maar één keer per jaar, deze dienst waar school en kerk samen komen. Het 

geeft altijd een groot gevoel van verbondenheid om zo samen te mogen komen om 

te zingen, te luisteren, te bidden en na te denken over wat de Bijbel ons te zeggen 

heeft. Dat wil niemand missen!  

Van harte uitgenodigd, kinderen, ouders, grootouders en belangstellenden! 
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Terugblik op de ouderavond over social media 

Een zeer boeiende avond, vorige week maandag. Arjan Kim van het Centrum voor 

jeugd en gezin nam ons mee in de wereld van social media, internet en hoe daar 

mee om te gaan in de opvoeding. 

Het mooie was dat er geen kant-en-klare oplossingen werden gegeven of do’s en 

don’ts. We werden aan het denken gezet over eigen gedrag, kregen veel informatie 

en wisselden ervaringen uit. Fijn dat er veel ouders waren die hieraan deelnamen. 

Degenen die er niet bij konden zijn hebben echt iets gemist. Mocht u belangstelling 

hebben voor de gegeven informatie dan mag u een mail sturen naar 

directie.hn@pcogv.nl  

 

Rapporten en gesprekken 
Vrijdag 14 februari krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis. In de week erna 

bent u welkom voor een gesprek hierover, samen met uw kind. U kunt zelf de 

afspraak inplannen. Van de leerkrachten van unit 2 en 3 ontvangt u binnenkort een 

link waarmee u dit digitaal kunt doen. Op het whiteboard van unit 1 hangt een 

inschrijflijst. 

 
Tot besluit 
Het lied wat de kinderen leren voor in de school-, kerk- en gezinsdienst heeft een 

mooie tekst. Daar sluiten we deze nieuwsbrief mee af. 

 

Weet jij al wat je worden wilt 
een juf of een piloot 
of liever toch een brandweerman 
of schipper op een boot 
 
Weet jij al wat je worden wilt 
een arts of een komiek 
of wordt je liever danseres 
of een computerfreak 
 
Maar wat je straks ook kiest 
het maakt niet zoveel uit 
het zal je zeker lukken 
zolang je maar besluit 
 
Bouw je leven op de Rots 
dat is een goed idee 
bouw je leven op de Rots 
daar kom je het verste mee 
leg je toekomst in de handen 

mailto:directie.hn@pcogv.nl
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van degeen die jij vertrouwt 
Jezus is de Rots waarop je bouwt 
 
Weet jij al wat je worden wilt 
een kok of president 
of liever toch een stewardess 
of word je wijkagent 
 
Weet jij al wat je worden wilt 
of weet je het eigenlijk niet 
wellicht dat je ideeën krijgt 
misschien wel door dit lied 
 
Maar wat je straks ook kiest 
het maakt niet zoveel uit 
het zal je zeker lukken 
zolang je maar besluit 
Bouw je leven op de Rots….. 
 
Na, na, na, na…. 
leg je toekomst in de handen 
van degeen die jij vertrouwt 
Jezus is de Rots waarop je bouwt 
bouw je leven op de Rots 
dat is een goed idee 
 

 
 
Tekst & Muziek: Reni & Elisa Krijgsman 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Hoeksteen    
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Samen voor de toekomst 

 

 

Mededelingen van anderen 

 

 

 


