
Schoolkrant Kerst 2017 

 

U ontvangt de Kerstkrant 2017. De groepen presenteren zich en laten iets van 

hun werk zien. Het is weer een hele speciale schoolkrant. Erg gevarieerd met 

puzzels, foto’s, verhalen, enz.,  dus het levert veel kijkplezier op. 

In een wereld waarin veel gebeurd en die op ons allen invloed heeft, mogen en 

moeten we als school een veilige plek zijn waar kinderen zich ‘thuis’ voelen – 

want dat is een voorwaarde voor goed onderwijs- en hen wijzen op de 

Schuilplaats die onze Heere wil zijn.  We zijn blij dat het onderwijs goede 

voortgang heeft en we hebben voor de Kerstvakantie al veel zaken hebben 

kunnen starten. Het schoolteam heeft zich ook geweldig ingezet. We zijn erg 

dankbaar dat het onderwijs aan de kinderen doorging en dat er goede, zinvolle 

contacten waren met de ouders. We proberen ieder kind de ondersteuning te 

geven die het nodig heeft. 

Ook in D.V. het jaar 2018 staat weer veel te gebeuren op onderwijsgebied. Voor 

het zover is sluiten we het jaar 2017 af met de Kerstfeestviering, want Hij wijst 

ons de weg… 

 
 

       
 

 
GROEPSVERDELING 

 

Zoals eerder aangegeven zal er na januari gedeeltelijk een nieuwe 

groepsverdeling komen, o.a. omdat het ouderschapsverlof van meester Jan-

Willem afloopt. Als Leerkracht in Opleiding (LIO-er) gaat Carolien de Bonte 

ons in de komende tijd versterken. Juf Carolien woont in Oude-Tonge en volgt 

haar opleiding aan de PABO De Driestar in Gouda. Zij is nu in het laatste deel 

van haar opleiding aangekomen en mag (deels) zelfstandig een groep 

begeleiden. We hebben er veel vertrouwen in dat ze een goede juf gaat worden 

en we wensen haar een fijne tijd toe op CBS De Hoeksteen! Zij zal in groep 6 

worden ingezet, zodat er geen combinatie 4/5 en 5/6 meer is. Wel zal ze 

natuurlijk begeleid en gecoacht gaan worden. Juf Marieke gaat in groep 2 juf 

Marleen vervangen en juf Marleen zal in de komende maanden in diverse 

groepen assisteren o.a. bij de zgn. terugkomdagen van juf Carolien in groep 6. 

Meester Jan-Willem zal op woensdag m.n. in groep 7 of groep 8 zijn om bijv. te 

vervangen bij het zgn. compensatieverlof van juf Gerda. 

Voor de duidelijkheid nog even op een rijtje: 



 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

Maandag Juf 

Petra 
Juf 

Marieke 
Juf Elza Juf Maatje Juf Lian Juf Carolien Juf Gerda Meester Jan 

Willem 
Dinsdag Juf Carja Juf Lienke Juf Karin Juf Maatje Juf Lian Juf Carolien Juf Gerda Meester Jan 

Willem 
Woensdag Juf 

Petra 
Juf Lienke Juf Karin Juf Jolanda  Juf Lian/ Juf 

Marjolein 
Juf Carolien Juf Gerda / 

meester Jan 

Willem 

Juf Ina / 

meester Jan 

Willem 
Donderdag Juf Carja Juf 

Marieke 
Juf Elza Juf  Maatje Juf Marjolein Juf Carolien Juf Gerda Juf Ina 

Vrijdag     Juf Elza Juf Jolanda  Juf  Marjolein  Juf Carolien Juf Gerda Meester Jan 

Willem 

 
 
 

 
 

Kerstfeest 

Deze week vieren we het Kerstfeest van de school. We zijn dankbaar dat we de 

geboorte van onze Heere Jezus Christus met elkaar mogen vieren. Voor de 

kinderen is het altijd weer een geweldig gebeuren en we hopen dat zij en wij 

allen er een fijne herinnering aan mogen hebben. In een tijd dat we het met 

elkaar gezellig maken, wordt de beleving van het Kerstfeest  dieper: Een Licht is 

opgegaan in onze duisternis, in onze kwetsbare wereld en maakte een nieuw 

begin. Het Kindeke in de kribbe geeft verwachting over onze zorgen heen. Dit te 

weten en te geloven is echt Kerstfeest. We wensen dat elkaar van harte toe. 

Een fijne Kerstvakantie en we hopen de kinderen op maandag 8 januari 2018 

weer in gezondheid op school te ontmoeten! 
 

      
 

 
 



Zie de Ster! 

Wanneer de wereld koud is 

dan warmt zich vaak een mens 

Aan de tijd van geboorte 

belofte, eeuwige wens 

Daar in die kleine stal 

een Kind zo mooi en teer 

De belofte van de wereld 

genade, en zoveel meer 

Wanneer de wereld koud is 

lijkt het of juist dan 

Een ieder zich bewust word 

van Gods veel groter plan 

De wijzen en de herders 

zij gaan ons och slechts voor 

Naar de geboorte van vergeving 

geloof; en geef het door 

Laat het hout van de kribbe 

geen kruis voor immer zijn 

Verwarm je hart en de wereld 

Zie de Ster, Zie een Kind zo klein! 

 


