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Zandoogje 1 

Identiteitsvorming: mensenwerk? 

De Hoeksteen heeft als missie de 

leerlingen te begeleiden in hun brede, 

persoonlijke ontwikkeling. Want, zo 

vinden de leerkrachten, het is belangrijk 

dat de kinderen opgroeien tot burgers 

die zich willen inzetten voor een ander 

en de wereld om hun heen. 

 

Dienstbaar willen zijn, betekent meestal 

dat je bereid iets op te geven (vrije tijd, 

eigen wensen/ideeën). Het is goed als je 

dat op jonge leeftijd al leert. De profeet 

Samuel is daarvan een mooi voorbeeld. 

Al als klein jongetje was hij werkzaam in 

de tempel in Silo. Hij leerde daar wat het 

was om verantwoordelijkheid te dragen 

over de taken die hem waren 

toebedeeld.  

 

Gelukkig was er in de tempel ook iemand 

naar wie hij toe kon gaan met zijn 

vragen. Zelfs als hij wakker schrok, kon 

hij naar de hogepriester toe. Zo’n juf of 

meester, die je ’s nachts wakker kunt 

bellen, is natuurlijk fantastisch. Toch was 

er (vooral) iets anders wat Samuel zo 

dienstbaar maakte. En dat was zijn grote 

ontzag voor en het kennen van God; 

Hem wilde hij dienen. 

 

Identiteitsvorming gebeurt in contact met 

anderen en in besef van het je gekend 

weten door God.  

André Guijs 

 

André Guijs, waarnemend directeur 

 
Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

agenda – week 43 

lied van de 

week 

 

Psalm 106 : 2 

zondag  

22 oktober 

 

 

Danique de Gooijer (8 jaar) 

maandag  

23 oktober 

 

Hoofdluiscontrole 

Nick van Bijsteren (6 jaar) 

 

 

dinsdag  

24 oktober 

 

Spreekuur gebiedsteam 8.30 u 

woensdag   

25 oktober 

 

Thirza Driesse (11 jaar) 

Jeroen van de Water (6 jaar)) 

donderdag  

26 oktober 

Mylène Vollering (7 jaar) 

 

 

vrijdag  

27 oktober 

 

Leerlingraad 

Sander de Gooijer (11 jaar) 

Indy Veer (7 jaar) 

zaterdag  

28 oktober 

 

Davy Dekker (8 jaar) 

Yarran van Westerlaak (11 jaar) 

agenda – week 41 

lied van de 

week 

 

Psalm 93 : 4 

zondag  

8 oktober 

 

 

maandag  

9 oktober 

 

 

Nynke Balkenende (9 jaar) 

Rutger Bremer (7 jaar) 

 

dinsdag  

10 oktober 

 

Thema-afsluiting kleuters 

Sebastiaan Bakker (10 jaar) 

 

Woensdag 

11 oktober 

 

 

Speelgoedochtend kleuters 

Ruben Huisman (4 jaar) 

Lindy van den Berg (7 jaar) 

Jarèl Wüstlich (8 jaar) 

donderdag  

12 oktober 

 

 

schoonmaakavond 

Celeste Leeuwis (7 jaar) 

Liam Nijhof (8 jaar) 

Daan van Putten (6 jaar) 

Juf Annelies (51 jaar)) 

 

vrijdag  

13 oktober 

 

Continurooster kinderen (groep 5-8 om 14.30 u vrij) 

Eefje Onderdelinden (11 jaar) 

zaterdag  

14 oktober 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Kinderboekenweek  

“Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je” is een positief 

christelijk geluid ten opzichte van het motto van de 

Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’. Op de website 

http://www.christelijkekinderboekenmaand.nl vindt u 

achtergrondinformatie over alles wat met de Christelijke 

Kinderboekenmaand te maken heeft. In de klassen geven we 

deze maand extra aandacht aan allerlei vormen van lezen. 

 

Dit jaar is er geen boekenkraam op school van Boekhandel Den 

Hertog.(i.v.m. geboorte van een tweeling bij Lenneke Den 

Hertog). 

 

Er is een letter speurtocht bedacht waaraan alle kinderen mee 

kunnen doen. De speurtocht wordt uitgezet in boekhandel Den 

Hertog. Van woensdag 4 oktober t/m zaterdag 21 oktober 

kunnen kinderen (met ouders) hiervoor langskomen. Voor de 

kinderen uit de groepen 1 t/m 4 bestaat de speurtocht 

voornamelijk uit afbeeldingen en voor de groepen 5 t/m 8 is het 

spel meer gericht op taal. 

In de week voor de herfstvakantie starten we 

in de bovenbouw (groep 6-8) met de 

voorbereidingen voor de nationale voorlees-

wedstrijd.  

In de klassen hebben we voorrondes en 

daarna kiezen we een kampioen die de school mag 

vertegenwoordigen.  
 
Afscheid directeur Appelgaard 
Dinsdagmiddag 10 oktober a.s. neemt Caroline van Leijenhorst 
afscheid als directeur van De Appelgaard. Jan Willem zal vanaf 
dat moment volledig eindverantwoordelijk zijn voor de school. 
De afscheidsreceptie van 16.30 – 18.30 u op De Appelgaard. 
 
Vacature vervuld 
Op de advertentie in de nieuwsbrief voor een tweede 
schoonmaakster is goed gereageerd. Inmiddels is Marjo 
Verweij (moeder school) gestart als schoonmaakster. Zij zal op 
maandag, woensdag en vrijdag naast de huidige 
schoonmaakster Kenia werkzaam zijn. 
 
Correctie 
In de vorige nieuwsbrief bleken twee jarigen niet vermeld. Bij 
deze alsnog. Op zondag 24 september waren jarig: 
Thomas Breedijk (8 jaar) 
Marit van Lindenberg (7 jaar) 
 

Thema-afsluiting kleuters 
In de laatste week voor de herfstvakantie sluiten we het eerste 
thema af. Voor de kleuters doen we dit in de vorm van een inloop 
(van tevoren intekenen). Eén ouder per kind mag zo’n 20 
minuten meespelen met uw kind over het thema. U krijgt zo een 
idee wat de kinderen in de afgelopen periode geleerd hebben 
over het thema ‘dit ben ik’. 
Er hangt een intekenlijst op het bord naast de deur van het 
lokaal. U kunt een keuze maken uit vier mogelijkheden; dinsdag 
10 oktober 2017 òf donderdag 12 oktober 2017 (8.20 uur – 8.45 
uur òf 13.05 uur – 13.30 uur). 
 
Problemen met de riolering 
De aanleiding was een borrelende gootsteen in het noodlokaal 
en toiletten waar het water omhoog kwam. Dat was wel eerder 
gebeurd, maar ook weer opgelost. Voor alle zekerheid een 
loodgieter laten komen, die het grondig aanpakte. En wat bleek: 
een van de paaltjes die in een plantsoen was geplaatst, bleek 
dwars door de rioleringsbuis te zijn geslagen. 
 
Bericht vanuit de medezeggenschapsraad (MR) 
Tijdens de laatste vergadering van de MR zijn er weer veel 
zaken besproken. Start van het nieuwe schooljaar en Engels zijn 
oa aan de orde gekomen. Veiligheid is een onderwerp wat 
steeds terug komt op de agenda. Graag herinneren wij u eraan 
dat u uw auto enkel mag parkeren in de daarvoor bestemde 
vakken, dus niet op de stoep of elders. Zoals u weet mogen 
kinderen die dichtbij school wonen, niet op de fiets naar school 
komen. Dit geldt ook voor step, skateboard ed. Wij stellen uw 
medewerking hierin op prijs voor de veiligheid van onze 
kinderen.  
Heeft u als ouder iets wat u graag ter sprake wilt brengen binnen 
de MR? Dan kunt u één van de ouders die plaats hebben in de 
MR altijd even aanspreken. De gegevens van de MR-leden, 
zoals het e-mailadres, zijn te vinden op de website. 
 
Ophalen kinderen 
Wilt u als u uw kinderen ophaalt niet op de straat staan, maar 
zoveel mogelijk op de stoep of op het gras. Nu is het 
onoverzichtelijk doordat veel ouders met hun fiets op de 
parkeerplaatsen staan. Graag uw fiets daarom iets verder 
neerzetten en uw kind vervolgens ophalen. 
 
Verjaardagen 
De volgende kinderen zijn in de herfstvakantie jarig 
Maandag 16 oktober: 

- Noud Franken (4 jaar) 
- Owen Wong (4 jaar) 
- Aleiah van den Akker (5 jaar) 
- Karim Steenvoorden (8 jaar) 

- Jesse van Zoeren (8 jaar) 
 
Dinsdag 17 oktober: 

- Jiska van Oosterom (8 jaar) 
- Renske van Oosterom (8 jaar) 

 
Woensdag 18 oktober: 

- Kim Deen (12 jaar) 
 
Donderdag 19 oktober: 

- Suze van Essen (8 jaar) 
 
Vrijdag 20 oktober: 

- Laurens Bakker (7 jaar) 
- Lucas den Dikken (5 jaar) 

 
Zaterdag 21 oktober: 

- Komria Ari (5 jaar) 
- Marijn Kolfschoten (6 jaar) 
- Fedde Onderdelinden (8 jaar) 
- Stijn Staal (6 jaar) 

 
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 
 
Vervanging 
Het valt niet mee om een invaller te vinden als een collega ziek 
is. We proberen altijd een oplossing te vin; intern of door iemand 
van buiten. Maar soms lukt het desondanks niet. In zo’n situatie 
mailen wij u dat de kinderen thuis moeten blijven. Heeft u geen 
oplossing/opvang dan vangen wij uw kind op school op. 
Mocht u een onderwijsbevoegdheid hebben en bereid zijn om in 
nood in te springen, dan horen we dat graag.  
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meester, die je ’s nachts wakker kunt 

bellen, is natuurlijk fantastisch. Toch was 
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dienstbaar maakte. En dat was zijn grote 

ontzag voor en het kennen van God; 

Hem wilde hij dienen. 

 

Identiteitsvorming gebeurt in contact met 

anderen en in besef van het je gekend 

weten door God.  

André Guijs 

 

André Guijs, waarnemend directeur 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

Schoenendoosactie   
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). 

 
Sport- en spelochtend Corlaer College 
Donderdag 19 oktober 2017 organiseert Corlaer Cycling een 
leuke sport- en spelochtend voor alle kinderen van 4 tot en met 
10 jaar. In de gymzalen van het Corlaer College worden diverse 
activiteiten georganiseerd , zoals schommelen, voetballen en 
daarnaast is de mogelijkheid je te laten schminken. 
U kunt uw kind aanmelden via de mail: 
corlaercycling@corlaercollege.nl. Wij nemen daarna contact 
met u op. 
Wij vragen een vergoeding voor de onkosten van 5 euro 
(inclusief drinken en een snack). Maar meer sponsoren zou fijn 
zijn; hiermee steunt u ‘De vrienden van Meander’ 
 
Corlaer Cyvling 
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