
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 18, 10 juni 2020 

Kalender 
Geen bijzonderheden 

 

Bijbelverhalen en lied van de maand 

Week 24 ■ 08/06 - 12/06   Kun jij iets doen?   Ester 2: 19-23, Ester 3 en Ester 4: 1-17 

Mordechai, de neef van Ester, ontdekt een complot tegen de koning. Hij komt in 

actie en redt zo het leven van koning Ahasveros. 

Als Mordechai niet wil buigen voor de hoge minister Haman, wordt een verschrik-

kelijk bevel uitgevaardigd tegen de Joden. Kan Ester iets doen om het te voorkomen? 

Week 25 ■ 15/06 - 19/06   Op zijn kop   Ester 5: 1-14 en Ester 6: 1-14 

Haman en koning Ahasveros komen eten bij koningin Ester. Haman is erg trots, 

maar ook nog steeds verongelijkt omdat Mordechai niet voor hem buigt. Als de 

koning hem vraagt hoe hij iemand eer kan bewijzen, denkt Haman dat het over 

hemzelf gaat. Maar het loopt net even anders… 

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

 

In en om de groepen 

Maandag zijn we weer gestart met alle kinderen op school. Dat was fijn en ook wel 

weer even wennen! De beleving is echt anders met een halve of hele klas vol. We 

vertrouwen erop dat het allemaal weer snel gewoon is. Dat de dag nu weer tot 14.15 

uur duurt voelt in elk geval goed, er is nog genoeg tijd over om te spelen. En 

thuiswerken is verleden tijd! 

 

Telefonische bereikbaarheid 
We zijn sinds vandaag weer telefonisch bereikbaar op het vertrouwde nummer 

0342-472633. 
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Samen voor de toekomst 

Ziekmelden 
Zoals dat altijd al het geval was belt u naar school om uw kind, als dat nodig is, ziek 

te melden. In deze tijd is het goed om daarbij iets meer informatie te geven dan u 

misschien eerder gewend was.  

In het Draaiboek dat u kortgeleden heeft ontvangen staat het als volgt vermeld: 

 

Wanneer blijven kinderen thuis 

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe: 

 Een kind met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

             • Neusverkoudheid.  

• Hoesten.  

• Moeilijk ademen/benauwdheid.  

• Tijdelijk minder ruiken en proeven.  

 Een kind met koorts boven 38 °C blijft thuis. 

 Wanneer een kind positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 

        dagen thuisblijven en uitzieken. Het kind mag pas weer naar school en de  

        opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.  

 Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, 

blijft het kind ook thuis. 

 Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar school 

en de opvang. 

 Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 

heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 

thuisblijven. 

 

In de praktijk is het zo dat we graag van u horen wat de klachten zijn als u een 

ziekmelding doet. Met name wanneer er sprake is van verhoging van de 

lichaamstemperatuur, hoe hoog deze is: onder of boven de 38˚. Dat is vooral 

belangrijk wanneer er ook broers of zusjes zijn in het gezin. Wanneer de temperatuur 

boven de 38˚ is mogen ook zij niet naar school. We gaan ervan uit dat u er begrip voor 

heeft dat deze informatie gevraagd wordt. 
 

Nieuwbouw en plein 
Alles loopt nog steeds volgens plan! Daar zijn we blij mee. We zijn inmiddels bezig 

met de voorbereidingen voor de inrichting van het gebouw. Dat is een leuk proces, 

waarbij we zoeken naar wat past bij ons onderwijs- en opvangconcept en bij het 

beschikbare budget.  

Voor het plein is het ontwerp nu definitief. We kunnen u het via een afbeelding laten 

zien: 
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Het plein krijgt een natuurlijke uitstraling, die past bij het gebouw. Het is een 

ontwerp waarbij het uitgangspunt is dat er verschillende vormen van speelbeleving 

op een plein aanwezig moeten zijn. Op ons nieuwe plein zijn zes verschillende zones 

te herkennen: 1. constructief- /rollenspel (bouwen, rijden) 2. rustig spel (toestel 

gebonden) 3. vrij spel (op tegels of gras) 4. actief spel (rondom een toestel) 5. sport 

(bij voorkeur in een kader) 6. zitten/chillen (buitenklas). En uiteraard is er rekening 

gehouden met veiligheid en leeftijdsgroepen. Zo zijn bijvoorbeeld de gedeeltes van 

het plein voor de peuters en dat van de kleuters af te sluiten.  

Het peuterdeel (voor de peutergroep en het kinderdagverblijf) is zichtbaar 

rechtsonder, dan linksonder het kleuterdeel, via de buitenklas naar linksboven waar 

het deel is voor de grotere kinderen en dan naar rechtsboven het deel voor de 

oudste kinderen. 

 

Hulp van ouders bij het aanleggen van het plein 
Het is fijn, we hebben twee ouders die zich hebben gemeld; zij willen meehelpen bij 

de aanleg van het plein. Het is ook wel een beetje weinig, want vele handen maken 

ook hier licht werk. En het is een stuk gezelliger om met meerdere mensen aan de 

slag te gaan. Dus vaders en moeders, meld u aan voor een of meer dagen in de 



talentontwikkeling | samenwerken | creativiteit | plezier in leren | 

zelfverantwoordelijk en zelfstandig | onderwijsbehoeften     

 
 
 

 

Samen voor de toekomst 

komende zomervakantie (om mee te beginnen)! De datums waarop gewerkt wordt 

staan nog niet vast, dat wordt nog afgestemd. Jeroen van Malestijn coördineert alles, 

hij komt met een voorzet.  

Hoe mooi is het, straks ligt er een prachtig plein waar de ouders aan hebben 

meegewerkt! 

 

Formatie 

De formatie voor het nieuwe schooljaar staat in de steigers. Dat wil zeggen dat er 

vanuit de Stichting nog geen definitief groen licht  is, maar het ziet ernaar uit dat dit 

er komt. De MR is bij de formatie betrokken en zodra alles helder is, komt de 

informatie in de Nieuwsbrief. 

U ontving al bericht over de vacature voor intern begeleider nu Marcel Hertgers 

heeft besloten weer voor de groep te gaan. De sollicitatiecommissie is aan het werk 

inmiddels, we hopen dat de procedure naar wens verloopt en we straks deze 

vacature hebben vervuld.  

De vacature die we nog hadden openstaan wordt ingevuld door Annemarijn Hols. Zij 

vervangt momenteel Mariëlle Bos tijdens haar verlof. We zijn blij dat zij bij ons blijft/ 

komt werken!  

 

Tot besluit 
Nog een kleine zes weken tot de zomervakantie. Best een lange tijd, maar dat is na 

de afgelopen periode van thuiswerken en weer half naar school gaan wel prettig. 

In tegenstelling tot andere jaren zullen er niet veel onderbrekingen zijn, de kalender 

bovenaan deze nieuwsbrief heeft niets te melden. Geen korfbaltoernooi, voetbal-

toernooi, schoolreisje of excursie. De musical en afscheidsavond in aangepaste vorm 

(daarover krijgen de betreffende ouders bericht zodra dit duidelijk is). Het is aan de 

ene kant natuurlijk saai, aan de andere kant geeft het ook rust. Het is ook niet 

anders, we doen het er mee. We waarderen onze gezondheid, kijken naar wat er wel 

is, en dat is iets om dankbaar voor te zijn. Zo gaan we deze komende weken in en 

maken er een fijne tijd van met de kinderen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Hoeksteen    
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