
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7, 16 december 2020 

 

 

In en om de groepen 

Wat een bijzondere week voor de kinderen, hij bestond opeens maar uit twee in 

plaats van drie dagen! Voor hen geen probleem! 

Gisteren was het een bijzondere dag. De kerstviering was overdag in plaats van ’s 

avonds, dat was wel een beetje jammer, maar het was toch fijn dat het door kon 

gaan. Ieder heeft in de eigen groep een mooi uur gehad.  

 

Tussen de middag was er een heerlijke  verrassing voor de kinderen. De Activiteiten 

Commissie had geregeld dat er een echte poffertjeskraam was en ooo, wat rook dat 

lekker en wat smaakte het heerlijk! Het plein was ook feestelijk versierd door de 

ouders, heel attent!  
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Samen voor de toekomst 

 

Later op de middag mochten de kinderen op de muren en vloeren tekenen en 

schrijven, ook bijzonder natuurlijk. Met een vrolijke foto van ons allemaal en een 

uitzwaai naar De Hoeksteen sloten we deze laatste dag af. 

 

 
 

 

 
 

 

Lockdown 
Gisteren heeft u informatie ontvangen over de lockdown en hoe we er mee omgaan. 

Zoals daarin al is aangegeven zullen we op 4 januari alles klaarmaken voor de twee 

weken die dan volgen. Het thuisonderwijs zal in grote lijnen op dezelfde manier 

plaatsvinden als tijdens de periode in het voorjaar. U krijgt die dag in elk geval 

bericht hoe laat u dinsdag 5 januari naar De Vlindertuin mag komen met uw kind om 

de spullen op te halen. 

Dat is dan direct een eerste kennismaking met het nieuwe gebouw en het lokaal 

waar uw kind komt. We zouden in eerste instantie filmpjes opnemen, maar dat komt 

nu te vervallen. We hopen dat deze periode beperkt blijft tot de twee weken na de 
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Samen voor de toekomst 

kerstvakantie zoals nu is besloten. Zeker weten we dat pas half januari als daar een 

besluit over is genomen door de regering. 

 

 

Tot besluit 
Het is de laatste Hoeksteen-nieuwsbrief…..dat stemt toch wel wat melancholiek… 

Het is mooi geweest, alle jaren heeft dit gebouw betekenis gehad voor heel veel 

kinderen. We kunnen goed terug kijken op wat was.  

Nu kijken we vooruit, we gaan naar een ander stukje Voorthuizen, nieuwe 

geschiedenis schrijven in De Vlindertuin.  

We zijn dankbaar voor alles wat is geweest en kijken vol verwachting vooruit! Straks 

in januari als we weer open mogen gaan we vol frisse moed aan de slag, we gaan er 

wat moois van maken met elkaar. 

 

De tijd van verwachten is ook van toepassing op de adventsperiode waarin we leven. 

Het zal een wat andere kerst zijn dan anders misschien. Maar hoe dan ook mogen 

we met vreugde het feest van Jezus’ geboorte vieren.  

Dat het licht van dit kerstkind mag schijnen bij u allen! En dat we elkaar in het 

nieuwe jaar, 2021, weer in goede gezondheid mogen ontmoeten, is de wens van ons 

als team. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Team De Hoeksteen    
 

 


