
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 17, 27 mei 2020 

Kalender 
Maandag 1 juni: 2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

Maandag 8 juni: alle kinderen weer elke dag naar school 

 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 22 ■ 25/05 - 29/05   Hoe moet het verder?   Handelingen 1: 1-11, 2: 1-13           

en 2: 42-47 

In de week tussen Hemelvaart en Pinksteren lezen we de verhalen die bij deze 

feestdagen horen. We horen hoe Jezus naar de hemel gaat en hoe later de Heilige 

Geest neerdaalt op de hoofden van de leerlingen. 

Week 23 ■ 02/06 - 05/06   Hoe durf je!   Ester 1 en Ester 2: 1-18 

Deze week gaan we lezen over koningin Ester. Koning Ahasveros geeft een groot 

feest waarop iedereen kan zien hoe rijk en machtig hij is. Hij wil ook dat zijn vrouw 

komt, zodat iedereen kan zien hoe mooi zij is. Maar ze weigert. Hoe durft ze! Koning 

Ahasveros stuurt haar weg en gaat later op zoek naar een nieuwe koningin. Ester 

gaat naar het paleis en de koning is erg van haar onder de indruk. 

Lied van de maand juni: lied 981 Zo lang er mensen zijn op aarde 

 

In en om de groepen 

We merken dat het fijn is om de kinderen in een kleine setting les te geven. Het geeft 

ruimte om hen extra aandacht te geven, te ontdekken waar ze qua lesstof zijn en 

plezier om weer samen te werken in de groep.  

Het zal straks weer wennen zijn als alle kinderen elke dag komen. Maar, zo hebben 

we de afgelopen maanden ontdekt, na een paar dagen zijn veranderingen weer 

omgezet in de nieuwe werkelijkheid. Dat zal ook vast allemaal weer snel gewoon 

zijn. 
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Allemaal weer naar school  
We hebben het allemaal gehoord op de persconferentie vorige week: vanaf 8 juni 

mogen alle basisscholen weer helemaal open. Alle kinderen mogen elke dag naar 

school.  

Morgen komt de PO-Raad met richtlijnen, die worden uitgewerkt voor de scholen 

van onze stichting door een bovenschoolse werkgroep. Donderdag a.s. krijgt u de 

informatie die voor ons van toepassing is.  

Volgende week is de laatste week dat de kinderen om en om naar school gaan. 

Omdat het maandag 2e Pinksterdag is betekent dit voor de kinderen van groep 1, 3, 

5 en 7 dat ze alleen op donderdag naar school komen, de andere groepen zoals 

gebruikelijk op dinsdag en vrijdag. Er is stichtingsbreed voor gekozen om het 

schema te handhaven dat de afgelopen weken is gehanteerd. Het betekent in 

praktische zin dat de kinderen die maar 1 dag naar school gaan meer werk thuis 

hebben, voor de kinderen die 2 dagen gaan iets minder, omdat ze 2e Pinksterdag 

geen thuiswerk hoeven te maken. 
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Luizen pluizen 
Er zijn momenteel geen luizencontroles en de kans dat die binnenkort weer 

plaatsvinden is niet groot. Advies van de luizencommissie: check uw kind(eren) thuis 

wekelijks op luizen met behulp van de luizenkam. Voorkomen is beter dan jeuk! 

 

Nieuwbouw 
Hier weer een foto-impressie van de stand van zaken. Ze zijn afgelopen maandag 

gemaakt. Alles loopt op schema, daar zijn we heel blij mee! 

 

 

        
 

        



talentontwikkeling | samenwerken | creativiteit | plezier in leren | 

zelfverantwoordelijk en zelfstandig | onderwijsbehoeften     

 
 
 

 

Samen voor de toekomst 

       
 

         
 
Plein De Vlindertuin 

We zijn inmiddels heel ver met de pleinplannen! Het ontwerp is nu definitief en er is 

een planning gemaakt voor de uitvoering. In de volgende nieuwsbrief nemen we de 

presentatie op met de toelichting.  

Het is best een kostbaar plan, dat we hopen te realiseren met aanvulling van 

subsidie en mogelijke bijdragen van fondsen die we gaan aanschrijven. Wat ook heel 

erg gaat helpen is hulp van ouders en daarvoor doen we nu al een beroep op u.  

In de zomervakantie kan er een begin gemaakt worden met een deel van de 

uitvoering. Jeroen van Malestijn, vader van Gijs, Rens en Mees, heeft hierin de 

leiding. Er kan geholpen worden met kruien van grond, boomschors en zand, het 

sjouwen van tegels en dat soort voorkomende werkzaamheden.  
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We zullen tijdig kenbaar maken op welke dagen dit zal gaan gebeuren, maar 

mogelijk kunt u hier al rekening mee houden bij de plannen voor de zomervakantie.  

                                 
U kunt zich nu al aanmelden via directie.hn@pcogv.nl Alle handjes helpen en hoe 

leuk is het om daar straks met elkaar aan het werk te gaan om er iets moois van te 

maken voor de kinderen! 

 
Tot besluit 
Pinksteren is voor velen een feest van lente, lang weekend en gezelligheid. Dat is fijn, 

iets om je op te verheugen.  

Pinksteren is ook een vreugdevol feest van de Heer, die ons de Heilige Geest gaf als 

steun in de rug, als inspiratie, als teken dat Hij er voor ons wil zijn. Geweldig om dat 

te bedenken, als we het moeilijk hebben, maar ook als we genieten van de zon en 

het lange weekend.  

 
’t Is feest vandaag , ’t is Pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 
 
Wij weten het nu zonneklaar: 
Al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
Wij zijn niet meer alleen. 
 

Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond,  
voor ieder te verstaan. 
 
De wonderen zijn om ons heen 
Ze waaien op de wind. 
’t Is feest vandaag, voor iedereen: 
Een nieuwe tijd begint! 
 

                            
  

Allen fijne Pinksteren gewenst. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Hoeksteen    
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