
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 11, 19 februari 2020 

Kalender 
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 8 ■  17/02 - 21/02   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. 

Week 10 ■ 02/03 - 06/03  Jouw taak voor vandaag   Matt. 10: 1-13, 12: 9-14 en 13: 1-9 

Jezus geeft zijn leerlingen een bijzondere taak: ze gaan op weg om over Gods 

koninkrijk te vertellen. Later geneest Jezus op sabbat een man met een 

verschrompelde hand. Is dat wel een taak voor deze dag? Jezus vertelt ook over de 

zaaier. Zoals zaad in goede grond kan groeien, kan Gods liefde ook groeien als wij 

mensen het goed ontvangen. 

Lied van de maand maart: lied 634 U zij de glorie 

                                                               

In en om de groepen 

- De periode tussen de kerst- en de voorjaarsvakantie is snel voorbij gegaan. Er 

is hard gewerkt door de kinderen. De resultaten van de eerste helft van dit 

schooljaar heeft u in het rapport terug kunnen zien. Deze week zijn hierover 

de gesprekken, waarvoor u zichzelf hebt kunnen inschrijven. 

- U bent ook welkom a.s. donderdagmiddag 14.00 uur, om even in school te 

komen kijken naar wat de kinderen de afgelopen weken hebben gemaakt 

tijdens de ateliers.  

- We kijken terug op een fijne school-, kerk- en gezinsdienst. Veel kinderen 

hadden een rol in de uitwerking van het thema, bij het collecteren of het 

samen bidden met de dominee. We mogen vertrouwen op God, dat is waar 

we mee naar huis gingen. Hij is de rots waarop we kunnen bouwen. 
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- Unit 3 was uitgenodigd voor een concert t.g.v. van 75 jaar vrijheid in het 

Schaffelaartheater, afgelopen woensdag. Het was de moeite waard! 
 

           
 

Financiën ouderbijdrage 
Het geld dat door u als ouders wordt overmaakt als ouderbijdrage is in beheer bij 

een ouder van onze school, Michiel de Vries. Hij doet dat alweer heel wat jaren en 

daar zijn we heel blij mee!  

Hij heeft aangegeven deze taak met ingang van het eind van dit schooljaar te willen 

beëindigen. Dat maakt dat we op zoek zijn naar iemand die dit van hem wil 

overnemen. Bent u de ouder, die het leuk vindt om op deze manier betrokken te zijn 

bij de school? U kunt het laten weten door een mail te sturen naar 

directie.hn@pcogv.nl. Wanneer u benieuwd bent naar wat de taak precies inhoudt, 

kunt u dat Michiel vragen. Zijn mailadres is michiel.f.de.vries@gmail.com.  

 

Conciërge 
We zijn blij dat we sinds kort weer een middag hulp hebben van een ervaren 

conciërge. Dirk van Doorn is door omstandigheden een paar maanden beschikbaar 

voor ons op de dinsdagmiddag. Hij werkt daarnaast op twee andere locaties van 

onze stichting. Welkom op De Hoeksteen Dirk en een goede tijd gewenst! 

mailto:directie.hn@pcogv.nl
mailto:…..michiel.f.devries@gmail.com
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Nieuwbouw 

Dat de winter zich tot nu toe van zijn zachte kant heeft laten zien is voor onze 

nieuwbouw heel plezierig. Er kan gewoon doorgewerkt worden. In de bouw-

overleggen worden nu de laatste details besproken, zoals de elektrotechniek en het 

raam- en deurbeslag. Bijzonder dat zoveel mensen zich bezighouden met ons 

nieuwe gebouw.  

Voor het plein is het eerste concept-ontwerp gemaakt en besproken in het team en 

de MR. Als daarin een definitief plan ligt gaan we onderzoeken welke subsidies we 

aan kunnen vragen. Alle (financiële) beetjes helpen en daarin willen we alles wat 

mogelijk is benutten om naast een mooi gebouw een speelplein te realiseren waar 

op veel verschillende manieren gespeeld kan worden.  

 

Kinderdagopvang en BSO in de Vlindertuin 
Met ingang van januari 2021 (als de oplevering volgens plan verloopt) gaan we meer 

inhoud geven aan het begrip Kindcentrum. Onderwijs en opvang van 0-13 jaar.  

De peutergroep van Dolfijn krijgt een eigen plek in het nieuwe gebouw. De Raad van 

beheer van Stichting PCO Gelderse Vallei heeft het besluit genomen de 

kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zelf aan te bieden. Dit past binnen de 

visie van de stichting en er is de afgelopen jaren ervaring opgedaan op andere 

locaties.  

Wanneer u gebruik wil gaan maken van de BSO of kinderdagopvang, of wanneer u 

daar vragen over heeft, kunt u dat doorgeven aan de directeur, Joke van de Laar 

(directie.hn@pcogv.nl).  
 

Vakantierooster 2020-2021 
Hieronder het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. Studiedagen zijn hierin 

nog niet opgenomen. 

 

Vakantie 2020-2021 1e Vakantiedag Laatste vakantiedag 

Herfstvakantie 19-10-2020 23-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 1-1-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-2-2021 

Goede vrijdag en 
2e Paasdag 

2-4-2021 5-4-2021 

Koningsdag 27-04-2021 27-04-2021 

Meivakantie 3-5-2021 14-05-2021 (incl. Hemelvaart) 

Pinkstervakantie 24-05-2021 24-05-2021 

Zomervakantie 19-07-2021 27-08-2021 

 
 
 

mailto:directie.hn@pcogv.nl
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Vogelhuisjes 
In de strijd tegen de eikenprocessierups bouwt een leerling van onze school samen 

met zijn broer en met hulp van hun vader, vogelnestkastjes. Bestemd voor 

koolmezen, die de rupsen graag lusten. We hebben er op school twee aangeschaft, 

een ervan ziet u hier op de foto. 

Heeft u ook belangstelling voor zo’n nestkastje? Mail naar directie.hn@pcogv.nl, juf 

Joke zorgt dat de bestelling op zijn plaats komt. Tegen onkostenvergoeding aan te 

schaffen. 

                               
 
Tot besluit 
Over een paar dagen is het weer zover, even een weekje vakantie. Fijn dat de 

kinderen weer even een break hebben! We hopen dat het weer meezit, zodat ze 

letterlijk en figuurlijk een beetje door kunnen waaien en veel buiten kunnen zijn. 

Alvast een fijne week gewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Hoeksteen    
 

 

Mededelingen van anderen 
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Knutsel in de voorjaarsvakantie je eigen vogelverwenpakket met een vogeltaart en 
pindamannetje!  

Deze leuke en informatieve workshop van IVN Barneveld wordt speciaal voor kinderen van 8 t/m 
12 jaar georganiseerd op woensdag 26 februari  van 13.30 – 15.30 uur in het IVN 
natuureducatief centrum.  
Er wordt niet alleen gezellig geknutseld, er wordt ook uitleg gegeven over het voeren van vogels 
in de winter.  
Deze activiteit wordt georganiseerd door IVN Barneveld. Er is voldoende hulp voor de kinderen 
aanwezig. Kosten € 7,50 per kind. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden door te mailen 
naar: klompcees@upcmail.nl. 
Het IVN natuureducatie centrum is gevestigd op het Schaffelaar erf aan de Stationsweg 2c op 
landgoed de Schaffelaar. 
  

Algemene informatie 

woensdag 26 februari tijd - 13:30 uur. 

Locatie:  

IVN natuur educatie, Schaffelaarerf, Stationsweg 2c, Barneveld. 

  

 

mailto:klompcees@upcmail.nl

