
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 12, 11 maart 2020 

Kalender 
Week van 16 t/m 20 maart: ouders op bezoek in de groepen 

Woensdag 25 maart: studiedag, alle kinderen vrij 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
In de veertigdagentijd leven we toe naar het Paasfeest. We zullen vieren dat Jezus 

opstond uit de dood. Daarmee liet hij zien: God roept mensen steeds opnieuw tot 

leven, zelfs door het donkerste donker heen. Hij maakt je wakker voor een nieuw 

begin. De verhalen uit deze periode laten daar steeds meer van zien. 

                                                                  

Week 11 ■ 09/03 - 13/03   ls het donker wordt   Matteus 14: 13-33 en 16: 13-20 

Als het donker wordt vragen de leerlingen zich af waar ze eten kunnen kopen voor 

de vele mensen die bij hen zijn. Jezus vertrouwt op God – dat is meer dan genoeg. 

Later in de nacht komt hij over het water naar de leerlingen toe. Petrus weet dat 

Jezus de Messias is. Jezus vertelt dat het donker zal worden, dat hij moeilijke dingen 

zal meemaken. 

Week 12 ■ 16/03 - 20/03   Dit is geen droom   Matteüs 16: 21-28, 17: 1-13 en 17: 24-27 

In de verhalen van deze week gebeuren onwerkelijke dingen. Jezus vertelt zijn 

leerlingen dat ze de komst van de Mensenzoon zullen meemaken. Op een berg 

verschijnen Mozes en Elia aan hem. En Petrus moet een vis gaan vangen waar een 

munt in zit. Het lijkt soms wel een droom, maar dat is het niet: dit is Gods 

werkelijkheid. 

                                                             
 

Lied van de maand maart: lied 634 U zij de glorie 
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Samen voor de toekomst 

 

In en om de groepen 

- We mogen weer een paar nieuwe leerlingen welkom heten! Keano in groep 4, 

en Jennifer en Tim in groep 1. Van harte welkom en een fijne tijd gewenst bij 

ons op school! 

- Volgende week is er gelegenheid om een kijkje te nemen bij de kinderen in de 

groep, d.w.z. een (deel van) een les meemaken. Inschrijflijsten hangen op 

school. 

 

Een nieuw gebouw, een nieuwe naam. 
Onlangs is gevraagd naar de reden voor de naamswijziging en de keuze van de 

naam van onze nieuwe locatie. Graag voldoe ik aan dit verzoek. 

 

Toen een paar jaar geleden duidelijk werd dat we (eindelijk) mochten gaan bouwen 

ontstond het idee om dan ook een andere naam te gaan voeren. Niet omdat De 

Hoeksteen geen mooie naam is. Wel omdat we dachten dat een nieuwe start, in een 

nieuw gebouw waar we onderwijs en opvang gaan bieden voor kinderen van 0-13 

jaar, een mooi moment zou zijn om te markeren met een nieuwe naam. 

 

We hebben dat intern gedaan. Nadat er voor deze naamsverandering toestemming 

is gevraagd aan en gekregen van het bestuur van onze Stichting is er flink 

gebrainstormd. Het bleek niet eenvoudig om een naam te vinden waar een verhaal 

bij verteld kan worden. Want dat is wat we voor ogen hadden: een naam die zou 

weerspiegelen wat we voor kinderen willen zijn. Uiteindelijk kwamen we op de naam 

De Vlindertuin.  

We hebben er voor gekozen de naam te onthullen als de bouw van start zou gaan 

door de onthulling van het bouwbord. Een feestelijk moment, met aandacht voor 

ons nieuwe gebouw in de krant, als gratis pr- moment.  

 

Zoals u weet is het ook zo gegaan. De naam De Vlindertuin is als verrassing 

ontvangen en, naar is gebleken, niet alleen positief.  

Het blijkt dat er ouders zijn die verdrietige associaties hebben met de naam, net zo 

goed als ouders die het jammer vinden dat de huidige naam niet is gehandhaafd. 

Met name t.a.v. de eerstgenoemde groep spijt het ons oprecht dat we niet op de 

hoogte waren van de associaties die daarbij horen. Wat betreft de andere opvatting, 

nl. ‘liever de huidige naam, daarmee voelen we ons verbonden’, of, zoals ook 

gehoord, ‘deze naam vinden we niet zo passen bij een kindcentrum’, dat is iets wat 

heel persoonlijk is.  
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Samen voor de toekomst 

Een van de ouders heeft de vraag om nadere uitleg over de naam bij ons 

neergelegd. Daaraan wil ik graag voldoen. In een gesprek hebben we wederzijds 

uitgesproken wat onze argumenten zijn om de nieuwe naam al dan niet te willen 

voeren. Ik heb e.e.a. met de MR, het team en de directeur-bestuurder van PCOGV  

besproken en op grond daarvan een besluit genomen. We handhaven de nieuwe 

naam De Vlindertuin. Deze vertelt het verhaal van wat we willen zijn en past bij de 

wijk Holzenbosch. De huidige naam De Hoeksteen blijft gewoon gehandhaafd zolang 

we hier in het gebouw gehuisvest zijn, die is echt verbonden aan deze plek en dit 

gebouw.  

De nieuwe naam De Vlindertuin zullen we voeren vanaf het moment dat we onze 

intrek nemen in het gebouw aan de Rochetstraat (nieuwe straatnaam). Daarmee 

sluiten we het tijdperk van De Hoeksteen af, met medeneming van alles waar we 

hier voor stonden en ook daar weer voor willen staan:  

 

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 is een fijne en veilige plaats waar samen spelen en leren de kinderen 

vaardig maakt om op eigen vleugels uit te vliegen naar de toekomst.  

 
Joke van de Laar 

 

Buitenschoolse opvang en Kinderdagopvang 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het besluit van onze Stichting om 

zelf Kinderdagopvang en BSO te organiseren in het nieuwe gebouw. De 

peuteropvang groep Kameleon van Dolfijn, die nu in het Trefpunt is gehuisvest, zal 

ook een plek krijgen. 

Naar nu blijkt heeft Dolfijn gecommuniceerd dat zij BSO gaan organiseren in de 

nieuwe locatie. Op bestuursniveau wordt nu gekeken hoe e.e.a. straks 

georganiseerd gaat worden. We begrijpen dat dit tot verwarring leidt bij ouders van 

wie de kinderen nu naar de BSO of kinderopvang van Dolfijn gaan. Hopelijk kunnen 

we binnenkort helderheid verschaffen.  

We vragen u om uw kind aan te melden voor BSO of KDV als u erover nadenkt. Ook 

als u nog niet zeker weet wat u gaat doen, als u dat erbij zet, is dat voor ons al fijn 

om te weten. U tekent nog niets, alles is nog open. Het belangrijkste is dat het 

opvangaanbod er straks is.  

In principe willen we voorschoolse opvang bieden van 7.30- 8.20 uur, BSO van 14.15 

tot 18.00 uur en kinderdagopvang van 7.30-18.00 uur. Er kan een 

schoolwekencontract en een vakantiewekencontract afgesloten worden. Afhankelijk 

van het inkomen kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.  
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Samen voor de toekomst 

Nieuwbouwnieuws 
De bouw ligt op schema! Momenteel verschijnen de eerste wanden, dus langzaam 

worden de contouren zichtbaar. De foto is van een week geleden.  

 

 
 

Corona-virus 

We volgen hier op school de richtlijn die vanuit de overheid wordt gegeven. Dat 

houdt op moment van schrijven (11-3-2020) in dat we geen handen geven, vaker 

handen (laten) wassen en hoesten en niezen proberen op te vangen in de elleboog. 

Als de adviezen wijzigen gaan we hier uiteraard in mee en als zich specifieke dingen 

voordoen krijgt u hierover bericht. 

 

Verlof juf Mariëlle 
Gisteren heeft juf Mariëlle samen met haar leerlingen uit unit 3 een gezellige high-

tea gehad omdat het de laatste dag was voor haar verlof. We wensen haar een fijne 

tijd toe! 
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Samen voor de toekomst 

Tot besluit 
De veertigdagentijd is weer aangebroken. Deze week is het thema van de 

Bijbelverhalen die de kinderen horen ‘Als het donker wordt’. We mogen vertrouwen 

op God, dat er na het donker licht komt, ook al is dat soms heel lastig. Wij weten dat 

deze tijd naar Pasen leidt, dat is hoopvol! 

 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur  

dat nooit meer dooft, 

Vuur dat nooit meer dooft. 

 
 (Liedboek, lied 598) 

 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Team De Hoeksteen  

 

 

 

Mededelingen van anderen   
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Samen voor de toekomst 

Op 4 april a.s. wordt weer een kinderkledingbeurs georganiseerd, een leuke kans om 
voor gezinnen met een kleiner budget om toch leuke kinderkleding te kopen.  
Deelnemen mag ook, men ontvangt dan 70% van hun opbrengst en 30% gaat naar een 
goed doel. Dit keer RuiterActief, die in Voorthuizen een gezinshuis start en mensen  
met een beperking de kans geeft om op zichzelf te gaan wonen. 
 
Groeten Karin Blankestijn en Brigiet van de Munt 
 

                              
 


