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agenda – week 20  

lied van de 

week 

 

Psalm 77 : 8  (groep 5-8) 

zondag  

10 mei 

 

 

 

maandag  

11 mei 

Fiene M. (10 jaar) 

 

 

dinsdag  

12 mei 

Julia B. (5 jaar)  

Jesse vd H. (12 jaar)  

 

woensdag   

13 mei 

 

 Gebedsgroep (8.30 uur) 

Yara H. (6 jaar)  

Ricky vd S. (9 jaar) 

donderdag  

14 mei 

Benthe vd W. (5 jaar)  

 

 

vrijdag  

15 mei 

Kyan M. (7 jaar)  

 

 

zaterdag  

16 mei 

Pepijn L. (8 jaar)  

Ruben vd V. (7 jaar)  

 

agenda – week 17 

lied van de 

week 

 

Psalm 43 : 3  (groep 5-8) 

zondag  

19 april 

Fay A. (9 jaar) 

Luca P. (6 jaar) 

 

maandag  

20 april 

 

 

dinsdag  

21 april 

Juf Gerianne (25 jaar) 

 

 

woensdag 

22 april 

Julia D. (9 jaar)  

 

 

donderdag    

23 april 

 

Sophia D. (6 jaar) 

Vrijdag  

24 april 

Feline B. (5 jaar) 

Nout t B. (11 jaar)  

 

zaterdag  

25 april 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Jarigen in de vakantie 
 
Zo 26 apr. Liv M. (5 jaar) 
Ma 27 apr. Justin B. (10 jaar) 
Di 28 apr. Flint B. (10 jaar) 

Maurits d M. (5 jaar) 
Wo 29 apr. Sterre B. (8 jaar) 

Rik R. (6 jaar) 
Jurre d V. (9 jaar) 
Juf Boukje (41 jaar) 

Do 30 apr. Lauren D. (5 jaar) 
Za 2 mei Ben B. (10 jaar) 
Ma 4 mei Stijn W. (10 jaar)  
Do 7 mei Tygo vd P. (8 jaar) 
Vr 8 mei Florinte vd B. (12 jaar)  

Juf Nelleke (52 jaar) 
 
Kijk, ik maak iets nieuws!  
Misschien is het u opgevallen. Op de eerste pagina 
van deze nieuwsbrief dit keer geen ‘stukje’ van mij. In 
plaats daarvan onderstaand een stukje van juf Lydia, 
dat zij twee weken geleden in haar memo naar de 
bovenbouwleerkrachten stuurde. Ondanks dat Pasen 
voorbij is, heb ik haar gevraagd of ik dit in de 
nieuwsbrief mocht delen.  
 
Het stukje is n.a.v. Jesaja 43:19: 
Want Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er 
al mee begonnen. Ziet u het niet? 
 
Vorige week hoorde ik een preek over de quarantaine 
van Jezus. Quarantaine komt van het woord 
quarante, wat 40 betekent. Wanneer in de Bijbel over 
40 wordt gesproken, dan moet je op gaan letten! Na 
40 dagen begint God namelijk altijd iets nieuws. 
Voorbeelden:  
- Noach was 40 dagen in de ark. Daarna was er een 
nieuwe aarde.  

- Mozes verbleef 40 dagen in Midian om daarna het 
volk van God uit Egypte te mogen gaan bevrijden.  
- Ninevé kreeg 40 dagen om zich te bekeren en dat 
gebeurde ook!  
- Jezus verbleef 40 dagen in de woestijn om daarna 
aan zijn geweldige taak te beginnen.  
 
Ook wij zitten nu (zaten) in een tijd van 40 dagen: de 
lijdenstijd. Een tijd waarin we toeleven naar het 
wonder van Pasen. Een tijd waarin God aankondigt 
iets nieuws te gaan beginnen. De afgelopen paar 
dagen waren Ties en ik aan het nadenken over dat 
nieuwe begin. We koppelden het aan het verhaal van 
Herodes en Jezus. Herodes zat erom te springen een 
wonder van Jezus te zien. Hij kon niet wachten tot 
Pilatus Jezus naar Hem toe zou sturen. Maar het was 
een vieze tegenvaller. Voor Herodes geen wonder 
weggelegd, zo dacht Herodes. Zo kan het soms 
lijken. Dat het wonder er voor jou niet in zit.  
 
MAAR!! Zonder dat Herodes het wist, was Jezus 
bezig met het mooiste en grootste wonder dat ooit is 
gedaan! Dat wonder wordt zichtbaar op goede 
Vrijdag: Jezus sterft voor ons en voor alle ellende in 
deze wereld, zodat nieuw leven en een nieuw begin 
weer mogelijk is! Zie je het ook? 
 
Lydia Mons 
 
Meester Jelle 
Vorige week vrijdag ( op Goede Vrijdag) is de zus van 
meester Jelle overleden. Marika Rommers had i.v.m. 
het syndroom van Down een zeer zwakke 
gezondheid. Op de rouwkaart staat het mooi 
geschreven: we hebben haar in de armen van onze 
Vader mogen leggen.  

We wensen meester Jelle en zijn familie veel kracht 
en nabijheid in het gemis van de vrolijkheid en liefde 
die Marika hen bracht. 
 
Bouw  
Komende dinsdag is de oplevering van de ruimtes in 
de school. De kloostertuin volgt later. 
Volgende week donderdag zullen de beide groepen 8 
verhuisd worden door een verhuisbedrijf, zodat in de 
meivakantie de 2 noodlokalen (de dubbeldekker) 
verwijderd kunnen worden. Dat levert ons weer veel 
ruimte op het plein op. 
 
Vakanties 2020-2021 
Het vakantierooster voor volgend seizoen is bekend, 
met uitzondering van de studiedagen. Deze worden 
later gecommuniceerd.  
 
Herfstvakantie   19-10-2020 - 23-10-2020  
Kerstvakantie   21-12-2020 - 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie  22-02-2021 - 26-02-2021  
Pasen    02-04-2021 - 05-04-2021  
Koningsdag   27-04-2021  
Meivakantie   03-05-2021 - 14-05-2021  
Pinksteren   24-05-2021  
Zomervakantie   19-07-2021 - 27-08-2021 
 
U kunt dit ook vinden op de website van de school. 
https://hoeksteen.hsn-scholen.nl/vakantie-en-vrije-
dagen/ 
 
Groep 1a 
In groep 1a stromen tot de zomervakantie nog een 
aantal kinderen in. Om juf Nelleke en juf Diederieke 
te ondersteunen, zal Marit Kraaij in deze groep de 
hele week als onderwijsassistent aanwezig zijn. Dit 
natuurlijk als de school weer start. Tot die tijd helpt zij 
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Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

ons in de opvang van de kinderen van ouders in 
vitale sectoren. 
Marit, van harte welkom op De Hoeksteen! 
 
Hieronder stelt zij zich voor: 
 
Hoi allemaal, 
Mijn naam is Marit Kraaij en ik ben 22 jaar oud. In juli 
vorig jaar heb ik mijn bachelor Psychologie gehaald, 
waarna ik een half jaar ben gaan reizen. Sinds 
februari ben ik weer thuis en werk ik sinds een paar 
weken op de Hoeksteen als onderwijsassistent. Op 
dit moment sta ik in de opvang voor kinderen 
waarvan ouders een vitaal beroep hebben, maar als 
de school weer open gaat zal ik juf Diederieke en juf 
Nelleke gaan helpen in groep 1. In september begin 
ik met mijn master, dus ik zal tot de zomervakantie op 
de Hoeksteen werken. Tot nu toe heb ik het onwijs 
naar mijn zin en ik hoop dat de kinderen snel weer 
naar school kunnen, zodat ik ook nog aan de slag 
kan in groep 1! Hopelijk tot snel! 
Groetjes, 
Marit Kraaij 
 

 
 
 
 

Lezen 
Van veel ouders krijgen we terug dat het werk dat 
door de collega’s doorgestuurd wordt, thuis goed 
gedaan kan worden. Soms is het ook lastiger. We 
herhalen het nog een keer. We beseffen ons dat de 
combinatie kinderen, schoolwerk, eigen werk, enz. 
echt een hele uitdaging is.  
Als we er één aandachtspunt uit willen halen, dan is 
dat lezen. Lezen is de basis voor taal, spelling, 
woordenschat, begrijpend lezen, eigenlijk alles wat er 
op school gebeurd. 
Wat zou het mooi zijn als zoveel mogelijk kinderen 
het in deze periode leren om ‘zich te verliezen in een 
boek’! Als deze periode dat al op zou kunnen 
leveren… 
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