
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 16, 13 mei 2020 

Kalender 
Donderdag 21 mei vrij i.v.m. Hemelvaartsdag 

Vrijdag 22 mei vrije dag 

Maandag 1 juni vrij i.v.m. tweede Pinksterdag 

Dinsdag 2 juni gewoon school (geplande studiedag is vervallen) 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 20 ■ 11/05 - 15/05   Ik heb alles   1 Koningen 10: 1-29 en 11: 1-13 

Een buitenlandse koningin komt kijken naar de rijkdom en het succes van Salomo. 

De koning heeft van alles veel. Maar hij aanbidt ook veel goden in plaats van de Ene, 

de Eeuwige van Israël. Daarmee doet hij God verdriet. 

Week 21 ■ 18/05 - 20/05   Een mantel in twaalf stukken   1 Koningen 11: 26-39 en 

11: 41 - 12: 20 

Het koningschap van Salomo heeft geen toekomst. Een mantel wordt in twaalf 

stukken gescheurd, als teken van wat Israël te wachten staat: het land zal 

uiteenvallen. 

Lied van de maand mei: lied 675  Geest van hierboven 

                                                                

In en om de groepen 

Spannend was het afgelopen maandag en gisteren…. voor zowel de kinderen als de 

meesters en juffen. Voor het eerst na 2 maanden weer naar school, hoe zou het zijn? 

Fijn en ook een beetje gek!  

Bijna alle kinderen wandelden weer vrolijk en vrij de school in. Natuurlijk viel er hier 

en daar een traantje, maar dat was gelukkig snel weer over. Wat fijn om weer kinderen 

in ons gebouw te zien en te horen. En wat heerlijk dat er veel ruimte is in het gebouw 

zodat afstand houden ook best goed gaat.  

Buiten spelen gebeurt met de kinderen uit de eigen groep en handen wassen doen 

we allemaal vaak. We luisteren naar elkaar over hoe het was om zo lang thuis te zijn. 

Er is ruimte voor spelletjes en atelier in afwisseling met het serieuzere werk, zoals 

reken- en spellinginstructies. Een schooldag duurt wel langer dan eerder, maar hé, 

morgen hoef je niet naar school, dan werk je weer thuis… en woensdag is les-vrij! 

Bijzonder allemaal en gelukkig ook weer heel gewoon. 
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Samen voor de toekomst 

Welkom! 
Voor alle kinderen was het gisteren en eergisteren een nieuwe start, maar voor een aantal 

was het helemaal nieuw om hier op school te komen. Zij zijn afgelopen periode verhuisd 

of gaan bijna verhuizen naar Voorthuizen, zijn onlangs 4 jaar geworden of worden dat 

heel binnenkort. We heten deze kinderen van harte welkom! Een fijne tijd gewenst bij ons 

op school. 

 

              
 

 

In groep 1: 

Levi Jansen 

Jimmy Cozijnsen 

Kaya Palsgraaf 

Jolien van Halem 

Bart Bronkhorst 

Julia van de Werf 

 

In groep 2: 

Dani Wilbrink 

Groep 3: 

Anne Bronkhorst 

Julian Wilbrink 

Groep 4: 

Alyshia van Oursow 

Delano van Oursow

De school weer open, en wat dan na 1 juni? 
Dat weten we nog niet, daar is op de laatste persconferentie niet over gesproken. 

Het OMT heeft hierin nog geen advies uitgebracht aan de regering. Er zal eerst 

gekeken worden of er effecten zijn naar aanleiding van de opening van de scholen.  

 

Tot besluit 
In deze bijzondere tijd zijn soms woorden, door anderen geschreven, troostend en 

bemoedigend. Zo ook die van dit lied uit de bundel Het liefste lied van overzee, deel 

2, van Sytze de Vries. 

 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan 

Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
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Samen voor de toekomst 

Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 

Ik ben de wind waardoor je adem haalt 
 

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 

 
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Team De Hoeksteen    


