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Geachte ouders/verzorgers,
In deze kersttijd schrijf ik meestal een kerstgedichtje voor op de
nieuwsbrief. Dit keer kies ik voor een ander gedicht wat alleen maar
geïnspireerd kan zijn door dat kind geboren in Bethlehem:

Gewoon beginnen
Als ik nou een begin met
een vriendelijk woord
een glimlach
een arm om de schouder
een gedachte aan jou.
Als ik nou een doorga met
een positief woord
een belonend gebaar
een aardige knipoog
een moment van aandacht.
Als ik me nou eens voorneem om
positief over jou te denken
je als Gods wezen te zien
te begrijpen dat je niet in mijn bezit bent
te erkennen dat je een geschenk bent.
Wat een prachtig jaar ligt er dan voor me
en wat een mooie week
een schitterende dag
een heerlijk moment.
Als ik daar nu eens mee begon.
(Uit ‘Gewoon bijzonder’ – Chris Lindhout)

Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Bedankt
Vandaag begin ik aan mijn laatste week op CBS De Hoeksteen. Wat een raar idee. Ik ben hier in mei 2006
komen werken en heb hier dus ruim 10 jaar rond gelopen. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe het zal zijn om
hier over een paar weken niet meer dagelijks te zijn.
Ik heb zin in mijn nieuwe baan en de nieuwe uitdaging, maar ik zal mijn collega’s, de kinderen en u als ouders ook
erg gaan missen. Ik wil u bedanken voor alle mooie gesprekken die ik in de loop van de jaren met u heb gevoerd.
Voor alle fijne contacten. Voor die bemoedigende woorden. Voor uw betrokkenheid bij de school. Voor uw
behulpzaamheid. Ik wens u al het goede en Gods onmisbare zegen op uw pad. En wellicht: “Tot ziens!”
Afscheid juf Lisette
In verband met haar benoeming op de Rehobothschool in Hardinxveld-Giessendam neemt op vrijdag 23
december a.s. onze directeur Lisette Boon afscheid van CBS De Hoeksteen.
Wij stellen u/jou graag in de gelegenheid haar het beste te wensen tijdens een receptie. U/je bent van harte
welkom van 10.15 tot 11.15 uur in de gemeenschapsruimte van de school.
Bestuur en team CBS De Hoeksteen
Vacature directeur
Vorige week hebben we u geïnformeerd over het proces rondom onze zoektocht naar een nieuwe directeur. We
hopen nog voor de kerst een advertentie te plaatsen op internet en in de krant. U zult deze misschien wel (met
ons mooie nieuwe logo) zien staan. Verder hebben wij afgelopen week kandidaten gesproken voor de interim
opdracht en we hebben één van hen de opdracht gegeven: Bert Fredrikze. Hij stelt zich hieronder aan u voor.
Hij zal na de kerstvakantie voor 3 dagen per week bij ons aan de slag gaan. We zijn bezig voor alle taken een
goede verdeling te maken tussen hem, de bouwcoördinatoren en het team. Hierover zullen wij u zo snel mogelijk
verder informeren. Namens het bestuur, Mireille Hengeveld.
Mag ik me even voorstellen!
Mijn naam is Bert Fredrikze. Ik ben 61 lentes jong, woon in Ede en ben vandaag 37 jaar
getrouwd met Sijnie. Daarnaast ben ik de trotse (groot)vader van 4 kinderen en 6
kleinkinderen.
Sinds 1977 ben ik onderwijsman in hart en nieren. Na 8 jaar in de functie van
groepsleerkracht, ben ik 20 jaar schoolleider geweest. Na een uitstapje als unitmanager
van een dak- en thuislozen-centrum van het Leger des Heils heb ik een bewuste keuze
gemaakt voor interim management en dat doe ik inmiddels bijna 9 jaar met heel veel
plezier. Het bestuur van de schoolvereniging heeft mij gevraagd om per 1 januari de directierol op me te nemen.
Dat doe ik met de wetenschap dat dit een goed draaiende school is, waar ik binnen de bestaande cultuur en
werkwijze mijn werk hoop te doen. De opdracht voor deze school trekt mij enorm. De identiteit van de school is
een meerwaarde, die past bij mijn eigen kerkelijke beleving en geloofsleven. Graag wil ik ook op dit vlak mijn
steentje bijdragen.
Wat past bij mij? Ik wil graag open, transparant en laagdrempelig zijn naar iedereen in de school. Daar waar
mogelijk informeer ik alle geledingen zo volledig mogelijk over datgene wat ik aan het doen ben. Met de
beperking van 3 dagen interimschap op De Hoeksteen wil ik samen met het MT en team de draad oppakken en
het beste voor de school zoeken en doen. Ik hoop op korte termijn jullie (iets) beter te leren kennen.
Hartelijke groeten en alvast goede en gezegende kerstdagen toegewenst.
19 december 2016, Bert Fredrikze
Kerstkaarten
Ieder jaar zijn er steeds meer kinderen die anderen een kerstkaart willen geven. Dit gebeurt dan vaak op
school in de groep. Omdat dit veel tijd kost en er ook kinderen zijn die minder kaarten krijgen (teleurstelling is
dan groot) willen wij u vriendelijk verzoeken dit niet op school te doen.

Kerstvieringen
Groep 1a en 2a vieren dinsdagavond 20 december het Kerstfeest, groep 1b/2b viert het woensdagavond 21
december. Deze vieringen beginnen om 19.00 uur. De kleuters zijn op dinsdagmiddag 20 december vrij.
Het Kerstfeest zal voor groep 3-8 op donderdagavond 22 december van 18.30-20.00 uur gevierd worden in de
eigen groep. De groepen 3 en 4 maken bij binnenkomst en vertrek gebruik van de hoofdingang. De groepen
5-8 maken gebruik van de achteringang bij het fietsenhok. De deuren gaan om 18.25 uur open.
Op donderdagmiddag 22 december zijn de groepen 3-8 vrij. Op vrijdag 23 december worden alle kinderen van
9.00-10.30 uur op school verwacht. Daarna hebben we 2 weken vakantie en worden de kinderen op maandag 9
januari gezond en wel weer op school verwacht.
Zending
Vorige week maandag konden we de € 1000,- ‘aantikken’ op de
plank die in de hal hangt. Dit mooie bedrag voor het project
van World Teachers van stichting Edukans hebben we direct
overhandigd middels een cheque aan Wim Oosterom, die voor
dit project naar Oeganda is geweest. Hij heeft met eigen
ogen gezien dat giften daar goed besteed gaan worden.
Namens Wim èn stichting Edukans bedankt voor het
meesparen! Van één van onze sponsorkinderen kregen we een
mooie kerstgroet. Groep 8a gaat Lina Marcela Ramirez
Aristizabal ( want zo heet ze) een brief terugsturen,
uiteraard in het Engels…. De groet en de foto van Lina hangen
we op het prikbord in de gang. De plank in de hal verdwijnt voor een poosje, maar zal dit schooljaar nog één
keer terugkomen. We houden nog even geheim waarvoor we dan gaan sparen. Voorlopig sparen we weer voor
onze sponsorkinderen.
Tas
Willen alle kinderen deze week een grote tas meenemen? Dan kunnen vrijdag daar alle werkjes en schriften in.
Verjaardag
Woensdag viert groep 5b/6b de verjaardag van de juffen. Veel plezier!
Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit: woensdag een sinaasappel, donderdag een appel en vrijdag een peer.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 72,70
Leefstijlthema groep 1-8
Ken je dat gevoel?
Thema kleuters:
Thema groep 1: Wonen in combinatie met Kerst
groep 2: Wonen in combinatie met Kerst
Afwezig
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf
Marja Verhoef
Donderdag: Juf Lisette Boon

Deze week leren we:
Kerstliederen
Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon

