
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2, 16 september 2020 

Kalender 
Deze week ouderinformatiegesprekken 

Ma t/m wo 21 t/m 23 september unit 3 op kamp 

Maandag en dinsdag 21 en 22 september unit 1a (groep 1 en 2 ) vrij 

Woensdag 30 september begin Kinderboekenweek 

         

 
 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 38 (14/09 - 18/09) – Luister je wel?   Exodus 7 - 10 en 12: 29-42 

Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar 

dat blijkt niet het probleem te zijn: het probleem is dat de farao niet wil luisteren. 

Daarom komen er tien zware plagen in het land Egypte. Uiteindelijk trekt het volk in 

een donkere nacht weg uit Egypte. 

Week 39 (21/09 - 25/09) – Hoe kunnen we verder?   Exodus 14, 16 en 17: 1-7 

De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer 

op keer dreigen ze vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen 

kunnen, gebrek aan eten en drinken… Steeds opnieuw is de Heer degene die hen 

verder helpt. 

 

 Lied van de maand september: lied 288 Goedemorgen welkom allemaal 

                                                         

In en om de groepen 

We zijn goed gestart na de zomervakantie. Veel aandacht voor de nieuwe 

groepssamenstelling, afstemming van de regels en manier van werken, beginnen in 

nieuwe boeken en soms in nieuwe schriften. De meeste kinderen pakken de draad 

weer snel op en veel loopt weer als vanouds.  

Zelfs de kinderen die nieuw op school zijn lijken hun draai goed gevonden te hebben. 

Het blijft soms wel lastig dat ouders niet zomaar even de school in kunnen lopen om 
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iets te overleggen. Daarom benadrukken we nog maar eens dat u altijd mag bellen 

om iets te vragen of om een afspraak te maken voor een wat langer gesprek.  

Deze week zijn de informatiegesprekken gepland, dus dan is er in elk geval 

gelegenheid om dingen met de leerkracht uit te wisselen.   

 

 
Corona-perikelen 
Wat ons dagelijks bezighoudt op school zijn de corona-maatregelen. Als kinderen al 

met een verkoudheid thuis moeten blijven kan het zomaar zijn dat vier kinderen niet 

aanwezig zijn in de groep. We melden dit bij de GGD (als er drie kinderen of meer thuis 

zijn), die dan de gezinnen belt.  

Teamleden die met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven, ook dat hebben we al 

aan de hand gehad en speelt ook deze week. We kunnen hen versneld laten testen 

omdat onze Stichting een contract heeft met een commerciële instelling. Dat scheelt 

wachttijd en dus minder dagen zonder leerkracht of onderwijsassistent. 

 

Tot nu konden we de vervanging intern oplossen of vonden we een vervanger voor 

de groep. Dat dit niet vanzelfsprekend is en dat we niet zeker weten of we dat steeds 

voor elkaar kunnen krijgen is geen vraag. Wanneer het verkoudheidsseizoen echt 

aanbreekt kan het zijn dat het niet lukt om vervanging geregeld krijgen en dat er 

mogelijk groepen thuis moeten blijven. We doen dit uiteraard pas als het echt niet 

anders kan en houden er dan rekening mee dat dit niet steeds dezelfde groepen zijn. 

In principe hoort u het een dag van tevoren, maar een garantie daarvoor is niet te 

geven. We hebben geen idee hoe dit gaat verlopen de komende maanden. Het kan 

ook zijn dat er zoveel kinderen ziek zijn dat door de GGD wordt geadviseerd de 

kinderen thuis te laten. 

 

                                     Voor u als ouders is het verstandig om 

een plannetje te maken voor het geval dat uw kind(eren) thuis moeten blijven. 
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Wanneer het echt niet lukt om opvang te regelen mag u altijd contact opnemen, dan 

kijken we samen of het is op te lossen. 

                                                                                                   

 

BSO en KDV De Vlindertuin 
Na de kerstvakantie gaat de BSO van De Vlindertuin van start. Er komt op korte termijn 

een sollicitatieprocedure waarin pedagogisch medewerkers worden gezocht voor 

zowel de Kinderdagopvang als voor de buitenschoolse opvang. We zijn al druk bezig 

met een ontwerpbureau dat de ruimtes gaan inrichten van het nieuwe gebouw. Alles 

om een goede plek te creëren voor de kinderen die we hier straks hopen te begroeten. 

Heel fijn om alles onder een dak te hebben. Er hoeft na schooltijd niet te worden 

gereisd, u hoeft niet naar een andere locatie als uw oudste op de basisschool zit en 

uw jongste op de peutergroep zit of naar het Kinderdagverblijf gaat.  

Heeft u belangstelling voor het KDV of de BSO, graag een mail naar 

klantcontact@pcogv.nl, of naar directie.hn@pcogv.nl voor meer informatie.  

 

                     

 
Nieuwbouw 
 

                     
 

Hoe fijn is het dat we kunnen schrijven dat de bouw nog steeds op schema ligt! En dat 

er een mooi begin is gemaakt met het nieuwe plein, waar a.s. zaterdag weer ouders 

aan de slag gaan! 

 

 

mailto:klantcontact@pcogv.nl
mailto:directie.hn@pcogv.nl
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Zoals hierboven al beschreven, zijn we 

druk bezig met het interieur. Het 

activiteitenplein in het hart van het 

gebouw, de lokalen, de kdv-ruimte, de 

teamkamer, alles inrichten op een 

manier die past bij het gebouw en 

geschikt is voor het spelen en werken 

van de kinderen.  

 

Op de foto’s een kleine impressie van 

de binnenruimte zoals die er nu uitziet. 

 

 

         

Boeken-actie Bruna 
De Bruna heeft weer een spaaractie tijdens de Kinderboekenweek. Wanneer u in die 

periode (van 30 september t/m 11 oktober) een kinderboek koopt levert u de 

kassabon in op school. Wij verzamelen de bonnen en wij mogen dan voor 20% van 

het totaalbedrag bij de Bruna boeken kopen voor de schoolbieb. We ontvangen heel 

graag veel bonnen! 

 
 

 

Stagiaires 
We maken deze week kennis met veel nieuwe stagiaires. Misschien heeft u via uw 

kinderen al gehoord over een van hen. Omdat de pabo’s veel nieuwe leerlingen 

hebben is het aantal stagiaires groter dan anders. Daarnaast zijn er ook meer 

stagedagen ingepland. In de volgende nieuwsbrief hoort wie waar stagejuf  

of -meester is.  
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Tot besluit 
Vanuit een warme Hoeksteen een hartelijke groet!  

 

 
 

Team De Hoeksteen    


