
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nummer 6, 2 december 2020 

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

op de kalender!) 

Donderdag en vrijdag 17 en 18 december: verhuisdagen, alle leerlingen vrij 

 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
 Je kunt wachten op een nieuwe tijd, maar waar wacht je dan precies op? ?We 

ontdekken stukje bij beetje hoe het wonder van Kerst eruit ziet. We horen over 

Jesaja, die vertelde dat er licht zou komen in een donkere wereld, over de engel die 

op bezoek gaat bij Zacharias en bij Maria en we horen over de geboorte van Jezus, 

de koning in de kribbe.                                                                 

Week 49 (30/11 - 04/12) Dat belooft wat    Jesaja 9: 1-6 en 11: 1-10 en Lucas 1: 5-25 

De profeet Jesaja leeft in een donkere tijd. Toch zegt hij dat het weer licht zal 

worden: er word een kind geboren die ‘Wonderbare Raadsman’ en ‘Sterke God’ 

genoemd zal worden. Uit de familie van David zal iemand voorkomen die vrede zal 

brengen. Dat belooft wat! In de tempel brengt de priester Zacharias een offer. Een 

engel vertelt hem dat hij een zoon zal krijgen die de mensen zal terugbrengen bij de 

Eeuwige. 

Week 50 (07/12 - 11/12) Hoog bezoek   Lucas 1: 26-80  

Maria krijgt hoog bezoek: De engel Gabriël vertelt haar dat ze een kind zal krijgen. Hij 

zal Jezus heten en de zoon van de Allerhoogste zijn. Na dit bijzondere bericht gaat 

Maria op bezoek bij haar tante Elisabet. Die vindt het heel bijzonder dat de moeder 

van de Heer bij haar op bezoek komt. 

Lied van de maand december: lied 484 Go tell it on the mountain 
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In en om de groepen 

Het zijn weken van verwachting….. voor de kinderen deze week vooral in aanloop 

naar 5 december. Maar we hebben ook al de eerste advent met elkaar gevierd, 

daarin heeft verwachten een andere klank. Hoe dan ook een speciale tijd! 

                                                      

                
 

Oplevering, opruimen, verhuizen… 
Deze weken staan voor ons als team ook in het teken van de naderende verhuizing. 

Na een feestelijk oplevermoment hebben we nu de sleutel. Bijna dagelijks zijn er 

leveringen van nieuwe spullen, zodat langzaam maar zeker het gebouw van binnen 

wordt aangekleed. 

 
 

Op De Hoeksteen zijn we na schooltijd aan het ruimen en sorteren: wat gaat mee, 

wat blijft achter… 

Op de laatste schooldag in ons vertrouwde Hoeksteen-gebouw, woensdag 16 

december, maken we het laatste uurtje een beetje speciaal. De Activiteiten 

Commissie heeft daar iets leuks voor bedacht, zodat deze dag voor de kinderen niet 

onopgemerkt voorbij zal gaan. Leuk initiatief! 
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De pleinvaders 
Hoeveel zaterdagen hebben deze vaders al doorgebracht op het nu, bijna compleet 

aangelegde plein van De Vlindertuin? We zijn de tel kwijtgeraakt, maar wat zijn we 

blij met hun inzet! ’s Morgens om 8 uur (dat was een paar keer zelfs al om 7.30 uur) 

staan ze klaar en gaan ze aan de slag. Met humor en doorzettingsvermogen krijg je 

veel voor elkaar! 

Heel hartelijk dank Jonathan, Gerard, Erik, Sjoerd, Ramon, Maarten, Jan, Wibo, 

Marcel, Martin en last but not least Jeroen! Er is wat moois gemaakt en wat zullen de 

kinderen fijn spelen op het plein van De Vlindertuin. Daar gaan we heel veel plezier 

aan beleven! 
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Kerstknutsel een keertje niet 
Vanwege de corona-maatregelen kan de Kerst-knutsel zoals we die als traditie 

jaarlijks hebben, niet doorgaan. Immers, er zijn altijd veel ouders die meehelpen en 

dat mag nu niet. Gelukkig knutselen de kinderen in de groepen veel rond Sint en 

straks Kerst. En er zijn twee bijzondere woensdagen deze maand: vandaag, wanneer 

de kinderen allerlei Sint-spelletjes doen door de hele school, en zoals hierboven 

geschreven: de laatste woensdag in ons huidige gebouw. En als bonus twee extra 

dagen vrij vanwege de verhuizing. We horen de kinderen niet klagen…. 

                                                                                                    
Nieuwe collega’s 

Afgelopen week zijn er twee collega’s benoemd die het team van De Vlindertuin 

komen versterken. 

Celine Brandsema gaat vanaf 1 februari de tweede groep 1/2 onder haar hoede 

nemen en Johanna Moltmaker wordt de tweede pedagogisch medewerker voor het 

kinderdagverblijf. Zij zal naast Stefanie van de Langemeen aan de slag gaan. 

                                                                                                          Stefanie 

Celine is afgelopen augustus gestart als leerkracht op haar huidige school in het 

noorden van het land. Vanwege haar verhuizing naar de Veluwe heeft zij bij ons 

gesolliciteerd. Een enthousiaste juf die straks samen met Annelies Langbroek de 

kleuters onder haar hoede heeft. De ouders van de kinderen van de huidige groep 

1/2 krijgen binnenkort meer informatie over hoe de groepen worden ingedeeld. 

                                                            Celine 
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Johanna is de zus van juf Marijke en zij heeft een ruime ervaring (van 20 jaar) in het 

werken in de kinderopvang. Zij heeft op Kindcentrum De Koningslinde in Nijkerk, 

waar ze nu werkt, meegeholpen daar de kinderopvang vorm te geven. We zijn heel 

blij dat zij al haar expertise, zoals dat zo mooi heet, bij ons komt inzetten! 

                                 Johanna 

 

Opvang en onderwijs onder een dak 
Straks is het zover: vanaf 4 januari zijn we een echt Kindcentrum, dan hebben we 

alles onder een dak. Dan zijn er ook baby’s die naar De Vlindertuin worden gebracht, 

peuters die een paar ochtenden per week  komen en kinderen die na schooltijd onze 

eigen BSO bezoeken. Bijzonder! 

 

We kunnen nog kinderen plaatsen in de verschillende groepen. Wanneer u een BSO-

plek zoekt voor uw zoon of dochter, of een plekje voor een jonger broertje of zusje 

voor de opvang of de peutergroep, neem gerust contact op. Dat kan door een mail 

naar directie.vt@pcogv.nl te sturen, of naar klantcontact@pcogv.nl 

Voor aanmelding voor de peutergroep gebruikt u het volgende mailadres: 

info@dolfijnkinderopvang.nl 

 

 

Beslisboom 
Er is een actuele Beslisboom ontwikkeld door het RIVM (30-11-2020). U vindt deze als 

bijlage bij deze nieuwsbrief en op https://www.boink.info/beslisboom. Handig om te 

gebruiken wanneer uw kind verkoudheidsklachten heeft of in aanraking is geweest 

met een positief besmet persoon. 

 
Nieuwe ouders 
In deze corona-periode blijkt dat het voor nieuwe ouders, d.w.z. de ouders van 

kinderen die pas bij ons op school zitten, soms lastiger te zijn om contact te leggen 

met andere ouders. Denk aan het maken van speelafspraken of gewoon een 

ongedwongen praatje. 

Misschien goed om dit te bedenken als u bij het hek staat. Ook op 1,5 meter is een 

babbeltje buiten best te voeren en hoe leuk is het voor een nieuwe leerling om 

uitgenodigd te worden om een keer te komen spelen. Samen optrekken als ouders 

komt de kinderen uiteindelijk ten goede. 

mailto:directie.vt@pcogv.nl
mailto:klantcontact@pcogv.nl
mailto:info@dolfijnkinderopvang.nl
https://www.boink.info/beslisboom


talentontwikkeling | samenwerken | creativiteit | plezier in leren | 

zelfverantwoordelijk en zelfstandig | onderwijsbehoeften     

 
 
 

 

Samen voor de toekomst 

 

Gebedsteam van De Hoeksteen / De Vlindertuin 
Wij zijn 4 moeders van school die samen bidden voor de kinderen, ouders/familie en 

leerkrachten van onze school.  

Elke 4-6 weken komen we bij elkaar en vragen we vooraf aan de leerkrachten of ze 

samen met de kinderen gebedspunten willen maken aan de hand van een thema.  

Het komende thema is bijvoorbeeld eenzaamheid. Dit jaar zal Kerst waarschijnlijk 

anders zijn dan andere jaren. Misschien ken je wel iemand die altijd alleen is?  

We sturen daarbij dan een lied dat hierbij past, zodat ze er in de klas even een 

momentje van kunnen maken.  

De leerkracht stuurt de gebedspunten dan op en wij bidden (en niet te vergeten 

danken!) dan voor deze dingen.  

 

 
 

We zijn nu met 4 moeders, de 5e moeder (Petra de Vries) is momenteel samen met 

haar gezin op wereldreis. Maar mocht je het leuk vinden om met ons mee te bidden, 

neem dan gerust contact met ons op, hoe meer hoe beter!  

Groeten en wie weet tot snel,  

Elise Steenbergen, Sonja van Maanen, Gerda Brink en Anita van Malestijn 

 

Tot besluit 
Een tijd van verwachten, in meerder opzichten. Wat zijn we rijk, dat we zo mogen 

uitkijken naar wat straks met Kerst wordt vervuld! 

 

Licht 

 

Heer, 

zoals het licht 

doorbreekt uit de nacht, 

zich verspreidt 

en alle dingen aanraakt, 

zo breekt Uw liefde voor mij door 

uit de donkerste dagen. 

Geef mij de kracht 

het warme licht van Uw liefde 

op te vangen, 

en de dag zal gezegend zijn. 
Toon Hermans 
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Met vriendelijke groet, 

Team De Hoeksteen    
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