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Zandoogje 1 

Afscheid  

 

De laatste weken van het schooljaar 

staan in het teken van afscheid nemen. 

Kinderen nemen afscheid van hun 

leerkracht. Leerkrachten nemen 

afscheid van hun leerlingen… 

 

Ook nemen we afscheid van groep 8. 

Een mooie groep met een diversiteit aan 

leerlingen verlaat de school. Ze hebben 

zich acht jaar lang mogen ontwikkelen 

tot wie ze nu zijn. Morgen, tijdens de 

afscheidsavond, lezen ze hun mission 

statement voor. Ze vertellen onder 

andere wat ze graag willen betekenen 

voor anderen om hen heen in deze 

wereld. Een mooie missie wat ze hun 

leven lang mogen uitdragen.  

 

Hun ontwikkeling en vorming (kennis, 

vaardigheden en identiteit) gaat verder 

op een andere plek. We zijn als 

Hoeksteen dankbaar dat we een 

bijdrage hebben mogen leveren aan de 

ontwikkeling van deze leerlingen.  

 

We wensen ze alle goeds toe op hun 

nieuwe school. 

 

Jan-Willem Korlaar, waarnemend 

directeur 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 27 

lied van de 

week 

 

Psalm 100: 2 

zondag  

2 juli 

 

 

Tristan Hagedoorn, 11 jaar 

Demi van de Hoek, 10 jaar 

Ashley Zoodsma, 5 jaar 

Hidde Bosman, 4 jaar 

maandag  

3 juli 

 

 

Inloopspreekuur 

 

Rik Post, 12 jaar 

juf Willemijn Koelewijn, 28 jaar 

dinsdag  

4 juli 

 

 

Doorschuifmiddag 

 

 

Cheman Ben Touhami, 8 jaar 

woensdag   

5 juli 

 

 

Speelgoedochtend kleuters 

 

Elin Maessen, 6 jaar 

Adája Schaefer, 4 jaar 

donderdag  

6 juli 

 

 

Schoonmaakavond, 19:00 uur 

 

 

Ayman Abderrazek, 7 jaar 

vrijdag  

7 juli 

 

 

 

zaterdag  

8 juli 

 

 

 

agenda – week 34 

lied van de 

week 

 

De kracht van Uw liefde – OTH 273 

zondag  

20 augustus 

 

 

 

 

 

Juf Alieke Lokhorst, 24 jaar  

maandag  

21 augustus 

 

 

Jaaropening op het plein, 8:30 uur 

HSN openingssamenkomst, 19:00 uur 

Joas Dokter, 8 jaar 

Jeffrey van Putten, 7 jaar 

dinsdag  

22 augustus 

 

 

 

Luuk den Breejen, 5 jaar 

Lenthe den Dikken, 7 jaar 

Xiéviëra Lomp, 8 jaar 

woensdag   

23 augustus 

 

 

 

 

Bram Pries, 11 jaar 

donderdag  

24 augustus 

 

 

 

 

Esmée Veenman, 6 jaar 

vrijdag  

25 augustus 

 

 

 

 

 

Youri van de Pol, 8 jaar 

zaterdag  

26 augustus 

 

 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://www.facebook.com/pages/De-Hoeksteen-Nijkerk/473704219421697
https://twitter.com/de_hoeksteen
mailto:directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl
http://hoeksteen.hsn-scholen.nl/


 

 

‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

spreekuur - groep 1 – 6 (intekenlijst) 
Op maandag 3 juli 2017 is er een (vrijwillig) spreekuur (groep 1 
– 6). Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind of het 
laatste rapport / portfolio (30 juni 2017) dan wordt u van harte 
uitgenodigd hiervoor. Van 15.15 uur – 16.30 uur zijn de 
leerkrachten beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. U 
kunt zich hiervoor aanmelden.  
 

doorschuifmiddag 
Op dinsdag 4 juli 2017 is de doorschuifmiddag. Tijdens deze 
middag gaan de leerlingen naar hun nieuwe groep en leerkracht. 
Ook de nieuwe leerlingen zijn voor deze middag uitgenodigd. De 
ouders van groep 3 mogen nog even meelopen naar boven. 

 

schoonmaakavond 

Binnenkort is alweer de laatste schoonmaakavond (donderdag 
6 juli 2017). Deze avond is bedoeld om 
de lokalen en materialen een extra 
schoonmaakbeurt te geven. We 
hebben de ouders verdeeld over de vijf 
avonden (planning); als u dit jaar nog 
niet hebt schoongemaakt dan 
verwachten we u tijdens deze laatste 
schoonmaakavond.  

 
openingssamenkomst HSN 
Het lijkt nog een eind weg, maar de voorbereidingen voor de 
openingssamenkomst op maandag 21 augustus 2017 zijn 
alweer in volle gang. Tijdens de opening van het nieuwe 
schooljaar willen we samen stilstaan bij het thema: ‘Bij God ben 
je veilig…’, aan de hand van Genesis 28: 10 – 22. 
We nodigen u van harte uit om deze openingssamenkomst met 
ons te vieren. De samenkomst begint om 19:00 in de Grote 
Kerk (deuren open vanaf 18.30 uur). Er zal aan het eind een 
collecte gehouden worden voor de vluchtelingen in Nijkerk 
(Nijkerks Diaconaal Beraad).  
U bent met uw kind(eren) van harte welkom! 

 
gevonden voorwerpen  
Bij de ingang van groep 1a / Triangel staat een bak met 
gevonden voorwerpen. Vrijdag 7 juli wordt deze geleegd en 
worden de spullen aan een goed doel gegeven. Mist u nog iets 
dan moet u er snel bij zijn!  
 
hoofdluis – blijven controleren in de vakantie  

De zomervakantie staat voor de deur, vaak een periode waarin 

kinderen andere kinderen ontmoeten (zwembaden, campings, 

etc). Ook een plek waar hoofdluis regelmatig wordt 

overgedragen. Wilt u in de vakantie uw kinderen blijven 

controleren op hoofdluis, zodat we ook na de vakantie weer 

hoofdluisvrij kunnen beginnen. 
 
zending 
Het afgelopen schooljaar hebben wij gespaard voor Tarikua 
Tesfaye. Zij is het meisje dat wij sponsoren via Compassion. 
Tarikua is geboren op 16 augustus 2011 in Jimma in het land 
Ethiopië. Haar vader is overleden en haar moeder heeft soms 
werk als dagarbeider. Zij heeft nog een broer en een zus. 
Naast onze sponsoring is er nog geld voor andere doelen. Deze 
laatste periode willen we het geld overmaken aan de Stichting 
Red een kind. Hieronder een stukje van de site van deze 
organisatie:        
De leden van het Christelijk Noodhulpcluster, Dorcas, Red een 
Kind, Tear, ZOA en Woord en Daad voeren de hulp op, nu de 
hongersnood in verschillende landen steeds ernstiger vormen 
aanneemt.  
Droogte en geweld zijn de oorzaken voor de grootste 
hongersnood sinds jaren. Elke dag sterven er mensen van de 
honger, vooral kinderen, ouderen en zieken in Zuid-Soedan, 
Nigeria, Kenia, Ethiopië, Jemen, Somaliland en omringende 
landen. Als er niets gebeurt, sterven er volgens de VN 20 miljoen 
mensen de hongerdood. 
Red een Kind helpt in Zuid-Soedan. We delen maïsmeel, 
sojabonen, rijst, olie en suiker uit aan gezinnen die echt niets 
meer hebben en van honger dreigen te sterven. Helpt u 
alstublieft mee? Voor 40 euro geeft u een maand lang een gezin 
van zeven personen te eten.  
Een goed doel om de rest van het geld naar over te maken. 
Laten we daarnaast deze mensen en kinderen meenemen in 
ons gebed. 
Dank voor jullie wekelijkse steun het afgelopen schooljaar! 
 
even voorstellen 
Na de zomervakantie zullen Marianne Ruizendaal (groep 3a) en 
Jelle Rommers (groep 6b) starten als leerkrachten op de 
Hoeksteen. Ze willen zich graag aan u voorstellen. 
 
vacature 
De Maranathaschool en de Johannes Calvijnschool hebben 
beiden een vacature voor onderwijsassistent. Wellicht iets voor 
u?  
 

jarig in de vakantie… 

9   juli Collin Doornekamp, 11 jaar 

 Lucas van de Biezen, 9 jaar 

10 juli Marc Vermeer, 8 jaar 

Rik Vermeer, 8 jaar 

11 juli  Joyce Breedijk, 5 jaar 

12 juli Thijs van den Brink, 9 jaar 

 Milad Herawi, 9 jaar 

 Jesse Torsius, 9 jaar 

14 juli Naomi van Zandwijk, 5 jaar 

16 juli Thijs Hogeveen, 4 jaar 

17 juli Phil van Dalen, 4 jaar 

19 juli Demian Keus, 5 jaar 

20 juli Sharissa Barends, 11 jaar 

 Jari Waanders, 4 jaar 

21 juli Joël Buijtenhuis, 5 jaar 

 Samantha van Putten, 4 jaar 

22 juli Robinn Berculo, 6 jaar 

23 juli Silke Lelsz, 9 jaar 

24 juli Finn van de Beek, 11 jaar 

 Meike van der Sluijs, 8 jaar 

25 juli Roos Bakker, 7 jaar 

 Femke van den Brink, 10 jaar 

26 juli Tygo Hagedoorn, 7 jaar 

28 juli juf Marriet, groep 6a 

29 juli Feija van’t Land, 9 jaar 

 Semih Safak, 8 jaar 

31 juli Puck de Graaf, 7 jaar 

 juf Melissa, groep 1/2d 

1 aug. Ezra Kortes, 6 jaar 

2 aug. Rick Wolters, 9 jaar 

3 aug. Lucie Snijders, 9 jaar 

4 aug.  Thomas Lozeman, 7 jaar 

5 aug. Nikki Denee, 9 jaar 

 juf Nynke, groep 7 

6 aug. Liam van Groos, 5 jaar 

11 aug. Melody Hendriks, 5 jaar 

12 aug. Noëlle Flos, 4 jaar 

 Rosalyn Post, 4 jaar 

13 aug.  Sem Dijkman, 5 jaar 

15 aug. Alana Lamers, 10 jaar 

 Anne Louise Wüstlich, 9 jaar 

17 aug. Boaz van Boven, 6 jaar 

 Nathan Melendez, 10 jaar 

 Nora Vos, 4 jaar 

18 aug. Yassin Ben Touhami, 5 jaar 

 Sem Montfrans, 4 jaar 

19 aug. Isis Maessen, 12 jaar 

 

Allemaal alvast gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst! 

http://hoeksteen.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2016/05/schoolbrief-schoonmaakavonden-2016-2017-2.pdf
http://hoeksteen.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2016/05/Voorstellen-Jelle-Rommers-en-Marianne-Ruizendaal.pdf
http://hoeksteen.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2016/05/Vacature-OWA-op-Calvijn-en-Maranatha.pdf

