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Zandoogje 1 

Advent 

Wij zingen van die wonderlijke nacht,  

de hemelkoren zongen voor de herders.  

Een kleine baby bleek de grote redder  

waar deze wereld zo op had gewacht. 

  

Heer, U wijst een nieuwe weg,  

doet wat niemand had verwacht.  

De boodschap van de vrede werd het eerst gebracht  

aan de herders op de velden,  

aan de minsten van de mensen.  

U was er voor hen.  

Juist aan hen hebt U gedacht. 

  

Wij zingen van uw wonderlijke werk.  

Heer Jezus, vol van God waren uw daden,  

met U begon het jaar van Gods genade:  

geen keten en geen ziekte was te sterk. 

  

Heer, U wijst een nieuwe weg, 

doet wat niemand had verwacht.  

De boodschap van de vrijheid  

werd het eerst gebracht 

aan de schapen zonder herder,  

aan de minsten van de mensen.  

U was er voor hen. 

Juist aan hen hebt U gedacht. 

  

Leer ons groeien, Heer, in kleiner zijn. 

Leer ons meer en meer de minste te zijn. 

Zo gaan wij de weg van uw koninkrijk. 

Heer, U komt dichtbij en U zet ons overeind. 

  

Heer, U wijst een nieuwe weg,  

doet wat niemand had verwacht.  

De boodschap van verlossing  

klinkt in onze nacht. 

Heer, we hebben niks te geven,  

maar we zingen, want we weten:  

U bent er voor ons. 

U bent er voor ons. 

U bent er voor ons. 

U hebt ook aan ons gedacht. 

Sela – De minsten van de mensen 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 51 

lied van de 

week 

 

Psalm 101:1 (groep 3-8) 

zondag  

16 december 

 

 

maandag  

17 december 

 

 

 

Ricardo J. (8 jaar) 

 

 

dinsdag  

18 december 

 

Kerstviering groep 6-8 (19.00 uur) 

Jasmijn S. (11 jaar) 

woensdag   

19 december 

 

Speelgoedochtend groep 1-2 

Kerstviering groep 3-5 (18.30 uur) 

 

donderdag  

20 december 

 

Kerstviering groep 1-2 (18.30 uur) 

Thijmen K. (8 jaar) 

Lize L. (8 jaar) 

Dayn S. (5 jaar) 

vrijdag  

21 december 

 

Start Kerstvakantie (kinderen ’s middags vrij) 

Bo v ’t L.  

zaterdag  

22 december 

 

Joris B. (11 jaar) 

agenda – week 50 

lied van de 

week 

 

 LvdK 255:1 (groep 5-8) 

 

zondag  

9 december 

 

Juf Marieke (40 jaar) 

maandag  

10  december 

 

Thema-afsluiting 

Thijs B. (7 jaar) 

Levi B. (8 jaar) 

Joran B. (11 jaar) 

Roan H. (6 jaar) 

dinsdag  

11  december 

 

Studiemiddag (kinderen vrij) 

woensdag 

12  december 

   

Gebedsgroep (8.30 uur) 

donderdag    

13  december 

 

Thema-afsluiting (kleuters) 

Schoonmaakavond (19.00 uur) 

Meester Rien (34 jaar) 

 

vrijdag  

14  december 

 

Carlijn B. (7 jaar) 

Elin B. (7 jaar) 

zaterdag  

15 december 

  

Sep v B. (6 jaar) 

Tom vd S. (11 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Sinterklaas 
Wat een schrik. Bijna de school in brand! 
Gelukkig waren afgelopen woensdag de bluspieten 
snel met de brandweerauto bij ons. De rook was snel 
uit school verdwenen en het Sinterklaasfeest kon van 
start! 
We hebben genoten de kinderen. 
Sint, Pieten en de oudercommissie, weer ontzettend 
bedankt! 
 

 
 
Studiemiddag team 
Komende dinsdagmiddag, 11 december, zijn de 
kinderen vrij. 
Als team hebben we deze middag een studiemiddag 
met elkaar. We leggen de OGO-liniaal langs ons 
thematisch onderwijs en bereiden samen de 
komende themaperiode voor. 
 
Helemaal aan het begin van het schooljaar hebben 
de vakanties en vrije (studie-)momenten in een 
nieuwsbrief gestaan. Daar zijn later wat kleine punten 
op gerectificeerd. Wilt u het juiste, totale overzicht 

nog eens nazien, dan kunt u dit ook altijd op onze 
website vinden : 
https://hoeksteen.hsn-scholen.nl/vakantie-en-vrije-
dagen/  
 
Meester Rien  
Deze week heeft meester Rien bekend gemaakt dat hij 
per 1 maart de overstap zal maken naar het Corlaer 
College. Daar zal hij aan het werk gaan als docent 
Nederlands. 
Hoewel we het erg jammer vinden dat meester Rien 
het schooljaar daarmee niet af kan maken met ‘zijn’ 
groep 8, feliciteren we hem met deze nieuwe 
betrekking en wensen we hem een hele goede laatste 
periode bij ons op De Hoeksteen toe. 
 
Dit betekent dat wij hard aan het werk gaan om dit op 
een goede manier in te vullen voor groep 8. 
De ouders van groep 8 zullen we tijdens dit proces 
waar nodig op de hoogte houden. 
 
Juf Jeanet 
Vanaf februari gaat juf Jeanet genieten van haar 
zwangerschapsverlof. We wensen de juf een hele 
goede en mooie tijd toe. Verwachtingsvol toeleven 
naar de geboorte van een nieuw kindje. Veel geluk en 
zegen gewenst. 
 
Per 1 februari zal juf Boukje Segaar het team van De 
Hoeksteen komen versterken en de taken van juf 
Jeanet over nemen in groep 3b. 
Juf Boukje is momenteel leerkracht op De Olijfboom in 
Woudenberg en heeft daar meerdere jaren groep 3 en 
4 gehad. Zij zal zich later in de nieuwsbrief nog verder 
voorstellen. We wensen juf Boukje een hele goede en 
fijne tijd bij ons op school samen met groep 3b! 
 
Speelgoedochtend kleuters  

Iedere laatste woensdag voor een vakantie is het 
speelgoedochtend. Deze keer valt dat op 19 
december. Op deze dag mogen alle kleuters 
speelgoed van thuis meenemen om er op school mee 
te spelen. Bij voorkeur speelgoed wat uw kind wil en 
kan delen met anderen. Liever geen 
speelgoedwapens.  
 
Denkt u aan… 
… de schoonmaakavond van komende donderdag? 
De betreffende groepen/ouders worden ook via de 
groepsmail nogmaals uitgenodigd, volgens het eerder 
verzonden schema. Fijn als we weer met een schone 
school de vakantie en daarna het nieuwe blok in 
kunnen gaan. 
 
Gehoord… 
Jan Jaap (conciërge) heeft de bezem van groep 1d 
gerepareerd en komt hem terugbrengen in de klas. 
Even later komt Gerrit Jan naar de juf gelopen en 
zegt:  
‘Dat is niet Jan Jaap maar Plan Jaap, omdat hij zo’n 
goed plan had om de bezem te maken’ 
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