
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 5, 18 november 2020 

Kalender 
4 december: Sintfeest op school 

9 december: Kerstknutsel 

15 december: Kerstviering op school (dus niet op maandag, zoals vermeld op de       

kalender!) 

17 en 18 december: verhuisdagen, alle leerlingen vrij 

 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 47 (16/11 - 20/11) – Zo vergeet je het niet   Jozua 1, 2: 1-24 , 3 en 4 

Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door de Jordaan, de grens met 

het beloofde land. Er worden twaalf stenen neergezet als blijvende herinnering aan 

wat er gebeurd is. 

Week 48 (23/11 – 27/11) – Vriend en vijand   Jozua 5: 13 - 6: 27, 9 en 23: 1-26 

Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ vraagt 

hij. De man vertelt dat hij de aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de 

priesters voorop dragen de Israëlieten de ark met de verbondstekst rond de stad 

Jericho. Op de zevende dag storten de muren in. Rachab, die de Israëlieten eerder 

geholpen heeft, wordt gespaard. 

Lied van de maand november: lied 235 Voor alle goede gaven, Heer, zij U de dank en 

eer.                                        

 

In en om de groepen 

We zijn naadloos van de herfst overgegaan naar de tijd van ‘vol verwachting klopt 

ons hart’. Vooral in unit 1, maar ook bij de oudere kinderen zijn de weken op weg 

naar 5 december leuk-spannend.  

 

Intussen werken we ook gewoon lekker door natuurlijk. Zo zijn we in unit 2 en unit 3 

in september gestart met een nieuwe methode voor voortgezet technisch en 

begrijpend lezen, Estafette.  

Dat leren lezen belangrijk is, staat vast. Maar… hoe gaat het verder na groep 3 en 4, 

als de basistechniek van het lezen is aangeleerd en geautomatiseerd? Dan is het 

zaak om het technische aspect van het lezen te onderhouden en verder te 
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ontwikkelen. Bij het laatste moet u denken aan ingewikkelder zinsconstructies en 

woorden die lastiger zijn uit te spreken. Lezen is natuurlijk meer dan een techniek, 

uiteindelijk gaat het erom dat je begrijpt wat je leest. Deze beide aspecten zitten in 

genoemde methode. Daarnaast is er een derde aspect, het leesplezier. Het behoeft 

geen uitleg dat dit ook van wezenlijk belang is. De lessen die de kinderen krijgen op 

basis van deze methode hebben als doel de vaardigheid van de techniek te 

vergroten, kinderen de tekst ook te laten lezen op een manier dat ze snappen wat 

de schrijver bedoelt en hen intussen de lol van lezen te laten ervaren. We zijn tot nu 

toe heel tevreden met de keus voor de manier van werken zoals Estafette dit 

aanbiedt.  

Voor wie meer wil lezen : https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/estafette 

 

Soms wisselen we het werken binnen af met een buitenactiviteit, zie hieronder deze 

harde werkers! 

 
 

 

Tevredenheidsonderzoek 
U heeft allemaal een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het 

Tevredenheidsonderzoek van Scholen met Succes. Mogelijk heeft u deze niet in uw 

mailbox gevonden. Het kan zijn dat deze in de spambox terecht is gekomen. Goed 

om even te checken. Voor ons (en uiteindelijk voor de kinderen, want om hen gaat 

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/estafette
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het) is het heel belangrijk dat zo mogelijk alle ouders de tevredenheidspeiling 

invullen.  

 

Sint-viering 

Hoewel de Sint dit jaar voornamelijk thuis werkt, komt hij gelukkig wel op bezoek op 

De Hoeksteen. Op vrijdag 4 december verwelkomen wij hem samen met zijn piet in 

school. Deze keer geen gezamenlijke verwelkoming op het plein, maar dat doet aan 

het feest in de groepen niets af. Het dagrooster is net als alle vrijdagen, voor de 

kinderen van unit 1 van 8.30- 12.00 uur, voor unit 2 van 8.30-14.15 uur. 

 

                                                                       

Kerstviering 
Dit jaar staat de Kerstviering gepland in de eigen groep, dat kwam zo uit met onze 

cyclus van – in de groep- in de kerk- in de groep- in de wijk- die we hanteren.  

Het is op dinsdagavond 15 december vanaf 18.30 uur. We hopen dat de corona-

maatregelen dan zodanig zijn versoepeld dat brengen en halen gewoon bij de deur 

kan. Het duurt nog even, u hoort tegen die tijd hoe we het voor ons zien en hoe laat 

de kinderen weer gehaald kunnen worden. 

Het is op de valreep de laatste viering in ons huidige gebouw, best bijzonder! 

 

 
 

Nieuwbouw en verhuizing 
Het afronden van de nieuwbouw verloopt voorspoedig. A.s. dinsdag, 24 november, 

is de oplevering gepland. Die zal in zeer klein comité (vanwege de maatregelen) 

worden uitgevoerd. Daarna kunnen we beginnen met het (laten) inrichten! Er zijn 

veel offertes en gesprekken uitgewisseld met diverse leveranciers en als het goed is 

staat er straks mooi nieuw meubilair in het gebouw. De naam staat inmiddels in 
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fraaie letters op de gevel (van Iwaarden Artworks, mooi gedaan!), dus niemand kan 

meer om De Vlindertuin heen! 

Het plein vordert ook gestaag. Afgelopen zaterdagen is er wederom heel hard 

gewerkt door de vader-vrijwilligers en het wordt, om in hun eigen woorden te 

spreken ‘heel speels’! 

Hieronder twee opnames van ons nieuwe gebouw met het plein, gemaakt door Jelte 

Gielen.  

 

                                         
 

Afsluiting schoolleven (meester) Jan van der Kamp 

Afgelopen maandag, 9 november, ging Jan van der Kamp met pensioen. Een dag die vrij 

geruisloos verliep, maar daardoor niet minder betekenisvol. 

Zoals hier al eerder werd vermeld, is hij de afgelopen maanden met ziekteverlof geweest. 

Na een periode in het ziekenhuis zette het herstel eerst aarzelend en daarna schijnbaar 

volledig in. Jan kwam op krachten en kon stapjes zetten aan herstel van zijn conditie. De 

laatste weken fietste en wandelde hij steeds grotere afstanden en voelde hij zich sterker 

worden. Een nieuwe ongunstige uitslag gooide roet in het eten. Het perspectief is 

onzeker, al lijken er mogelijk kleine kansen als de behandeling die eind deze week begint 

aanslaat. 

Wij leven mee met hem en zijn vrouw Hettie, wij hopen en bidden dat de kansen mogen 

leiden tot herstel. Wetend dat alle kaartjes zeer zijn gewaardeerd de afgelopen tijd, hier 

nog een keer het adres: 

De Steenkamp 73, 3781VS Voorthuizen 
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Omdat door bovengenoemde situatie, samen met de Corona-maatregelen, er geen 

sprake is van een afscheid van het werkende leven, is er ruimte gemaakt in deze 

nieuwsbrief voor een alternatief, waar Jan even in het zonnetje staat. 

 

Het werkende leven, het is mooi geweest... 

 

Beste Jan, 

 

Wetende dat je de nieuwsbrief altijd leest, neem ik de vrijheid om je vanaf hier te 

bedanken. 

Jouw werkende leven heeft zich voor een heel groot deel op De Hoeksteen afgespeeld. 

Vanuit het oosten van het land streek jij neer in Voorthuizen om te gaan werken op deze 

nog maar pas gebouwde school. Je werd in 1977 benoemd 'als onderwijzer aan School 

met de Bijbel De Hoeksteen in Voorthuizen'.  

Jij en Hettie kwamen op De Steenkamp te wonen, mooi dichtbij, je kon zo dagelijks 

wandelend naar school. 

Vele jaren stond je voor de klas, hoeveel kinderen zullen er geweest zijn die jij les hebt 

gegeven? Hoeveel collega’s heb je zien komen en gaan, met hoeveel directeuren heb je 

te maken gehad? Ik heb het niet allemaal uitgerekend en opgezocht. Jijzelf zal daar 

misschien wel een idee van hebben als ik het je zou vragen, maar ik denk niet dat het iets 

is waar je je nu mee bezig houdt. Het heden is momenteel zo intens dat dit heel veel van 

je aandacht opeist. 

In mijn periode als directeur heb ik je leren kennen als een stabiele persoon, die 

kwetsbaarder is in denken en doen dan je zo op het eerste gezicht zou zeggen. Je werk 

voor de groep, de periode dat je intern begeleider was en later, toen je vanuit de inval- 

pool periodes of losse dagen op De Hoeksteen werkte, je bent er voor gegaan. Je hebt 

de bakens verschillende keren moeten verzetten in je loopbaan, niet altijd makkelijk, 

maar je deed het gewoon. Daar heb ik bewondering voor, je hebt het vermogen om, als 

de omstandigheden het vragen, de situatie te accepteren en vervolgens vooruit te kijken 

en het pad te volgen dat voor je ligt. Niet zeuren of klagen, maar van de nieuwe situatie 

het beste proberen te maken. 

 

We hebben samen afgelopen week een stukje gewandeld, spraken intussen over alles 

wat er gaande is in jouw leven. Je informeerde naar dat van mij, toonde belangstelling 

voor de nieuwbouw; dat tekent hoe je nu in het leven staat. Besef van hoe relatief alles is, 

genieten van het moment zolang dat je gegeven is, en evenzogoed belangstelling voor 

de ander. 

We stonden nog even stil bij de school, voor we ieder onze weg gingen. Een beetje 

mijmerend over het gebouw, dat straks zal verdwijnen en waar je zoveel voetstappen 

hebt achtergelaten. Nee, je had niet de behoefte om er nog eens doorheen te lopen, je 

weet wel hoe het eruit ziet na al die jaren. Een keertje in het nieuwe gebouw een kijkje 

nemen, dat spraken we af, dat is leuk, gaan we doen! 



talentontwikkeling | samenwerken | creativiteit | plezier in leren | 

zelfverantwoordelijk en zelfstandig | onderwijsbehoeften     

 
 
 

 

Samen voor de toekomst 

Zo ben je je pensioen ingegaan Jan, wat geweest is, is goed zo. Het nu is waar je je 

energie in steekt, samen met Hettie en met je kinderen en kleinkinderen. Blijven uitkijken 

naar wat nog komt en je gegeven is. 

Heel veel dank voor alle jaren die je hebt gegeven voor de kinderen van De Hoeksteen, 

voor de laatste jaren voor de Stichting op de verschillende scholen. Het is mooi geweest 

Jan. Alle goeds en Gods zegen gewenst. 

 

Joke van de Laar 

 

 
 

 
Tot besluit 
Deze week vinden de gesprekken op verzoek plaats. Niet fysiek, maar via de 

telefoon. Het is allemaal een beetje behelpen, het voelt minder nabij, daar zijn we 

ons allemaal van bewust. Het is even niet anders, wij zijn vooral blij dat we de 

kinderen gewoon op school les mogen geven. En we hopen op andere tijden, waarin 

we elkaar weer mogen ontmoeten, gewoon binnen op school of op het plein. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Hoeksteen    


