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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 

Herinnering 
 
In de kerstvakantie werden we opgeschrikt door het verdrietige  

bericht dat Martijn Heemskerk, de vader van Marco uit  

groep 7 en oud-leerling Tijn door een ongeluk was overleden.  
 

We leven mee met Marco, Tijn en Cristina, verdere familieleden, 

vrienden en bekenden. We bidden samen om kracht van God 

en mensen op hun pad, die hen kunnen bijstaan.  
 

We sluiten af met een gedeelte uit een lied wat in groep 7  

(en ook in andere groepen) veel en graag wordt gezongen: 

 

 

      

         My lighthouse,  

         My lighthouse, 

         You will lead us  

         through the storms…’ 

 
 

Volgende week staat in de hal nog de herdenkingstafel met een boekje. Hierin 

kunnen kinderen en ouders, die daar behoeft aan hebben, hun medeleven tonen 

aan het gezin.  
 
Godsdienstige Vorming 
 

Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe: dat het maar 

weer een mooi jaar mag worden! Het thema van Kind op Maandag is in deze 

weken:   ‘Het beste!’   
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Dat kun je iemand toewensen, maar wat is eigenlijk het beste?   

We vertellen in deze periode verhalen over Jezus. Hij liet in woord en daad zien 

wat je je kunt voorstellen bij  ‘het beste’.  Verdrietige mensen worden getroost, 

zieke mensen worden beter en wie niet ziek was, gaat zich ook een beetje beter 

voelen. Dat is wat er gebeurt als God de mensen opzoekt. Noem het gerust  

‘het beste’. 

Week 3 - - - 14 – 20 januari 2019 

Thema: 

Vertellingen: 

 

 

 

Lied van de Week: 

 

Een boek over Jezus 

Een woord met handen en voeten,  

Johannes 1: 1 – 18 

Een stem in de woestijn, Johannes 1: 19 – 28 

Johannes, de eerste getuige, Johannes 1: 29 - 34 

Lied 513: ‘God heeft het eerste woord…’ 

  

Week 4 - - - 21 – 27 januari 2019 

Thema: 

Vertellingen: 

 

 

 

Lied van de Week: 

 

De dag van je leven 

Twee broers, Johannes 1: 35 – 43 

De man onder de vijgenboom,  

Johannes 1: 44 – 52 

Een feest zonder wijn? Johannes 2: 1 – 11 

Lied 791: ‘Liefde eenmaal uitgesproken…’ 

 
Personele zaken 

  

Juf Annelies Langbroek van groep 1/ 2 ‘Kikkers’ gaat ons na de voorjaarsvakantie 

verlaten. De ouders van de groep zijn hier voor de kerstvakantie al over ingelicht. 

Ze gaat werken op een andere school van Stichting PCO ‘Gelderse Vallei’, de 

Hoeksteen’ te Voorthuizen. We vinden het natuurlijk erg jammer dat ze ons gaat 

verlaten, maar we wensen haar ook veel plezier en succes bij deze nieuwe 

uitdagingn. Wie juf Annelies zal gaan vervangen is op dit moment nog niet 

bekend, de sollicitatieprocedure is in volle gang.  
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Schoonmaak 
  

Het schooljaar 2018 – 2019 is al enkele maanden oud. In de open  

kasten, laden, postvakken e.d. is langzaam maar zeker een laagje  

stof en andere ongerechtigheid komen te liggen. Daarom is het tijd  

voor een sopbeurt!  We organiseren een ‘schoonmaakmoment’.  

 

Groepen 1 t/m 5    dinsdagavond 15 januari  - 19.00u 
 

Groepen 6 t/m 8    dinsdagavond 22 januari  - 19.00u 
 

Neemt u zelf even een emmer en sopdoek mee? 
 

Hebt u kinderen in meerdere groepen, komt u dan een half 

uurtje in de ene groep en daarna in de andere groep helpen. 

 

En ook nu weer: ‘Vele handen…’  

 

 
Open ochtend 
  

Op woensdag 6 februari organiseren we een ‘open ochtend’. 

Iedereen die denkt: “Oh, dat Kindcentrum ‘Koningin Juliana’  zou dat iets voor ons 

kind zijn?” Is op deze ochtend van harte uitgenodigd om vrijblijvend een kijkje op 

onze school te komen nemen. Kent u iemand in uw omgeving (familie, vrienden, 

buren, kennissen…) met een kind vanaf ca. 2 jaar die zich oriënteren op een 

school voor hun kind, wilt u hen dan op deze mogelijkheid attenderen? 

Zegt het voort….! 
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Kalender 
 

 

Dinsdagavond 15 januari 

Schoonmaakavond voor de groepen 1 t/m 5, vanaf 19.00 uur 

 

Dinsdag 22 januari 

Schoonmaakavond voor de groepen 6 t/m 8, vanaf 19.00 uur 

 

Vrijdag 25 januari 

Juffen dag voor de groepen 1 / 2  

Nieuwsbrief 10 

 

Maandag 28 januari 

Gezamenlijke opening in ‘de Voorhof’, 

‘Week Kerk – School’ 

 

Woensdag 30 januari 

Ouderavond voor groep 3, aanvang 20.00 uur 

 

Zondag 3 februari 

Kerk – School dienst in ‘de Voorhof’, aanvang 10 uur  

 

Woensdag 6 februari 

Open ochtend voor nieuwe ouders 

 

 

 

 

 

 

 

 



inspireren     |     motiveren     |     verantwoordelijk zijn 

 
 

 

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 
Ingekomen stuk: 

 
Woudenberg, januari 2019 
 
Pyramide van Austerlitz staat in de schijnwerpers tijdens Lichtjeswandeling! 
 
De Pyramide van Austerlitz wordt voor de 5e keer in het licht gezet op  
vrijdag 25 januari. Iedereen (jong en oud, groot en klein) is die avond van harte 
welkom om dit bijzondere monument uit de Franse tijd (1795-1813) eens anders 
te bekijken en te beleven. 
 
Vanaf 17.30 uur kun je via een verlicht pad door het bos naar de eveneens verlichte 
Pyramide van Austerlitz lopen (1,1 km). Bepaal  zelf je starttijd tot 21.00 uur.  
Langs de route en bij het monument vertellen soldaten in fraai gekleurde uniformen 
waar gebeurde verhalen en anekdotes. Natuurlijk kan de Pyramide beklommen 
worden. Kinderen krijgen een klimdiploma. Voor de kinderen zijn er ook leuke doe-
activiteiten. In het Bezoekerscentrum draait een film over de Franse tijd en de 
Pyramide. 
 
De kosten zijn € 4,- p.p. (tot 4 jaar gratis) en bij voorkeur contant te betalen bij de 
verlichte kassa aan het eind van het parkeerterrein. Warme dranken zijn tegen een 
kleine vergoeding(1 euro en uitsluitend contant) op het terrein te koop.  
Het parkeren is gratis. Parkeerwachters regelen een parkeerplek. Een zaklantaarn of 
lampion is handig en spannend. Helaas is de route niet geschikt voor rolstoel of 
wandelwagen.  
 
Deze bijzondere wandeling wordt mogelijk gemaakt door de inzet van een grote 
groep enthousiaste vrijwilligers. De opbrengst komt geheel ten goede aan de 
instandhouding van de Pyramide van Austerlitz, een levend monument. 
 
Check bij slecht weer even de website voor het geval het evenement om 
veiligheidsredenen afgelast moet worden: www.monumentdepyramidevanausterlitz.nl 

 

http://www.monumentdepyramidevanausterlitz.nl/

