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Zandoogje 1 

Luizen, hond en een zwerfboekenkast 

Afgelopen maandag was weer de 

luizencontrole en dinsdag wordt de 

zwerfboekenkast in gebruik genomen. 

Wat heeft dat nou met onderwijs te 

maken, vraag je je af. 

 

Op school moet het toch gaan over taal, 

rekenen en lezen? En mooi als de juf of 

meester dan nog een mooi verhaal 

vertelt.  

 

Vanuit volwassenen geredeneerd, zou 

het daar om moeten gaan. Voor (veel) 

kinderen zijn hele andere zaken veel 

belangrijker en/of interessanter. En als je 

je dat realiseert, kun je er nog gebruik 

van maken om kinderen met plezier naar 

school te laten gaan (en wellicht beter te 

laten leren). 

 

Daarom zou een zwerfboekenkast er wel 

eens aan kunnen bijdragen dat kinderen 

meer plezier in lezen krijgen. En zou een 

hond in de klas voor een betere 

werksfeer kunnen zorgen. Of het (een 

hond in de klas) effect heeft, wordt 

gemeten. Dat dan weer wel. 

 

En wat betreft luizencontrole: het feit dat 

dit anno 2017 nog nodig is zorgt alleen 

al voor jeuk. 

 

André Guijs, waarnemend directeur 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

agenda – week 45 

lied van de 

week 

 

Van A tot Z – Opwekking voor Kinderen 241 

zondag  

5 november 

 

 

Giel Boerema (7 jaar) 

Lisa van den Ham (8 jaar 

maandag  

6 november 

 

 

 

dinsdag  

7 november 

 

Jeftha van Lingen (5 jaar) 

woensdag   

8 november 

 

 Ferron Hagedoorn (6 jaar) 

Kata Pecsi (10 jaar) 

donderdag  

9 november 

 Boris Buitenhuis (7 jaar) 

Mascha van Essen (9 jaar) 

 

vrijdag  

10 november 

 

Finn van Houten (9 jaar) 

 

zaterdag  

11 november 

 

Djoey Waanders (10 jaar) 

 

agenda – week 44 

lied van de 

week 

 

Psalm 100 : 4 

zondag  

29 oktober 

 

 

maandag  

30 oktober 

 

 Boaz van den Brink (12 jaar) 

 

 

dinsdag  

31 oktober 

 

Vince Klok (10 jaar 

Menno Teekens (10 jaar)) 

 

Woensdag 

1 november 

 

Dankdag 

Esmée de Mots (9 jaar) 

Jafeth Wallet (11 jaar) 

 

donderdag  

2 november 

 

juf Jennifer (28 jaar) 

 

vrijdag  

3 november 

 

 

zaterdag  

4 november 

 

Senne Bunte (8 jaar)) 

 

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!’ 

Alsnog 
Luuk Boender was zondag 8 oktober jarig. 
 
Agenda 
Reminder: studiedag woensdag 29 november en studiemiddag 
dinsdag 12 december (de kinderen zijn dan vrij). 
 
Vacature 
St. Chr. Peuterspeelzaal De Triangel is op zoek naar 
pedagogisch medewerkers (vaste dagdelen en/of inval).  
Kijk op de website 
(www.peuterspeelzaaldetriangel.nl/vacatures/ ) voor meer 
informatie!. 
 
Schoenendoosactie - reminder 
Na de herfstvakantie starten we weer met de 
schoenendoosactie van Actie4Kids! Uw kind krijgt dan ook de 
actiefolder mee. Onze kinderen mogen een schoenendoos 
vullen met spulletjes voor een kind in een arm land. Dit jaar gaan 
de schoenendozen naar landen in West Afrika, Oost Europa, het 
Midden Oosten en de kinderen van vluchtelingen in Europa. Ook 
ontvangen deze kinderen een boekje met Bijbelverhalen bij hun 
schoenendoos. 
  
Het is de bedoeling dat onze kinderen een schoenendoos vullen 
met daarin o.a.: 
- schoolspullen 
- toiletartikelen 
- speelgoed voor leeftijdsgenootjes. Nieuw of gebruikt maar wel 
heel (enzovoort, zie verder de folder) 
  
De slogan van Actie4kids is 
‘Voor jou van mij’. Uw kind 
mag speelgoed en geld delen 
met een kind, dat 
waarschijnlijk nog nooit een 
cadeautje gehad heeft. Ook is 
het leuk als er in de doos een 
foto of persoonlijke kaart (in het Engels) van uw kind zit. Dit laat 
zien dat er iemand op de wereld aan het ontvangende kind heeft 
gedacht. 
 
In de actie folder staat een richtlijn voor de afmeting van de 
schoenendoos. Wilt u hier rekening mee houden? Veel te grote 
dozen moeten namelijk worden omgepakt en dan is het jammer 
van al het werk van uw kind. 
Wilt u ervoor zorgen dat de spullen voor in de schoenendoos 
heel en schoon zijn? Graag ontvangen wij de gevulde en 
versierde schoenendoos met machtigingsformulier (bedrag 
overmaken heeft voorkeur) uiterlijk vrijdag 10 november. De 

schoenendozen mogen ingeleverd worden bij de leerkracht. 
Samen wordt gekeken of de doos compleet en natuurlijk mooi is 
versierd. 
Ieder jaar worden er meer schoenendozen gemaakt voor 
meisjes dan voor jongens. Daarom een extra oproep aan de 
jongens om toch vooral ook een schoenendoos te gaan vullen. 
  
NB. We zijn nog op zoek naar een ouder met een grote auto 
(liefst busje) die deze schoenendozen woensdagmiddag 15 
november naar Bunschoten-Spakenburg wil brengen. Voor 
meer informatie: Stephanie Lensen (groep 2b). 
 
Toegangsdeur 
Nog steeds is de zijdeur naar het schoolplein afgesloten. 
Ondanks diverse telefoontjes en sterk aandringen, is het nog 
steeds niet geregeld. Het benodigde onderdeel is in bestelling 
en daar is het op wachten. 
 
Geboren 
Op woensdagavond 4 
oktober is onze zoon Bram 
geboren. We zijn 
ontzettend dankbaar en 
blij en genieten elke dag 
van hem!  
 
Vriendelijke groetjes, 
Jaap en juf Marinda 
 
Dankdag 
Op woensdag 1 november 2017 as. is het dankdag voor gewas 
en arbeid. In verband hiermee houden we op alle scholen van 
de Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk een themaweek 
over: ‘blij verrast!’ 
  
Rondom dit thema wordt volgende week op de scholen verteld, 
gezongen en gewerkt. In overleg met de predikanten is 
afgesproken dat in de middagdiensten in Nijkerk wordt gepreekt 
over het thema, n.a.v. het schriftgedeelte in Handelingen 8:26-
39. 
  
Wij nodigen u allen, ouders en kinderen, hartelijk uit de 
dankdagdiensten bij te wonen. 
   
De dienst in de Grote Kerk begint om 14.30 uur.               
voorganger: Ds. M. Messemaker 
 
De dienst in de Fontein begint om 14.30 uur.                    
voorganger: Ds. T.C. Verhoef 
 

De dienst in de Geref. Vrijg. kerk begint om 16.00 uur. 
voorganger: Ds. M.J.C. Blok 
 
Zwerfboekstation 
We sluiten de Christelijke kinderboekenmaand af door op 
dinsdag 31 oktober een kinder-zwerfboek station te openen. 
 
Staan er boeken in jouw boekenkast die je niet meer leest? Het 
is zonde om ze maar te laten staan, dus laat ze zwerven! Vanaf 
deze dag worden vele kinderboeken op zwerftocht gestuurd. Zo 
kunnen meer kinderen genieten van een leuk boek (zie 
www.kinderzwerfboek.nl). 
 
Wilt u samen met uw 
kind een boek uitzoeken 
dat uit zwerven gestuurd 
mag worden? Het boek 
kan mee naar school 
genomen worden tot 
uiterlijk vrijdag 27 
oktober. In de klas 
plakken we een 
zwerfsticker op het boek 
en sturen het uit 
zwerven. 
 
De feestelijke opening is op dinsdagmorgen 31 oktober om 
11.30 uur. Welkom. 
 
Hartelijke groet 
 
Juf Nynke 
 
Aanwezigheid André Guijs 
Vanwege een studie tweedaagse ben ik komende week weinig 
op school (alleen donderdag en vrijdag). In de week erop ben ik 
op maandag en op een deel van de dinsdag, donderdag en 
vrijdag op De Hoeksteen. 

http://www.peuterspeelzaaldetriangel.nl/vacatures/

