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Zandoogje 1 

My religion is… 

Deze week las ik in de krant een artikel. Groot 

nieuws, want de Dalai Lama was in Nederland.  

Een hele happening met een groots opgezet 

evenement in Ahoy Rotterdam. Ergens vroeg ik mij 

af of het hier om een geestelijk leider of om een 

popster draaide. Andersom vond ik het ook weer 

bijzonder dat iemand met een boodschap van rust, 

vriendelijkheid en liefde zoveel enthousiasme en 

een stampvol Ahoy opriep. 

Blijkbaar hebben veel mensen behoefte aan deze 

op zichzelf mooie boodschap. 

 

Op de foto bij het artikel zag je de mensen met 

slaapzakken in de wachtrij.  

Eén van deze wachtende mensen stond groot in 

beeld. Hij had een t-shirt aan met de tekst:  

‘My religion is kindness.’ 

 

Wauw, dacht ik, dat is een hele simpele, maar met 

een groot effect. Hoe zit dat bij mij? Hoe doen we 

dat bij ons op school? Hebben wij ‘kindness’ ook 

hoog in het vaandel? En hoe zie je dat dan? Is dat 

dan alleen maar ‘lief’, of betekent dat automatisch 

ook ‘eerlijk’, ‘duidelijk’, ‘hulpvaardig’, ‘betrokken’, 

‘open’ en ‘benaderbaar’? 

 

Ik heb mijzelf voorgenomen om meer te letten op 

mijn ‘kindness’. Gelukkig hoeven we daarvoor niet 

naar de Dalai Lama, maar hebben we iemand die 

dit allemaal heeft voorgedaan en voorgeleefd. 

Jezus. Wat een fantastisch voorbeeld van hoe 

kindness er in de praktijk uit ziet!  

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

agenda – week 40 
lied van de 

week 

 

LvdK 182 : 1(groep 6-8) 

zondag  

30 september 

 

Fenne B. (7 jaar) 

Celina B. (10 jaar) 

Daan van P. (9 jaar) 

Ryan van P. (9 jaar) 

maandag  

1 oktober 

Dejan G. (5 jaar) 

Lotte Lieverse (7 jaar) 

 

dinsdag  

2 oktober 

 

Sam B. (5 jaar) 

Henco van de B. (9 jaar) 

woensdag   

3 oktober 

 

Jan L. (6 jaar) 

donderdag  

4 oktober 

                           

vrijdag  

5 oktober 

Lotte van G. (6 jaar) 

HSN-brede studiedag. Kinderen zijn vrij 

zaterdag  

6 oktober 

 

agenda – week 39 
lied van de 

week 

 

Psalm 42 : 5 (groep 5-8) 

zondag  

23 september 

 

 

maandag  

24 september 

 

Thomas B. (9 jaar) 

Marit van L. (8 jaar) 

Juf Marthe (28 jaar) 

Let op: geen BSO vanuit Bzzzonder i.v.m. studiedag 

dinsdag  

25 september 

 

Jaike K. (5 jaar) 

woensdag 

26 september 

 

Juf Roxenne (25 jaar) 

Schoolkorfbal 

donderdag    

27 september 

 

Schoolkorfbal 

vrijdag  

28 september 

Coen B. (8 jaar) 

Anthony P. ( 8 jaar) 

Schoolkorfbal 

zaterdag  

29 september 

 

Juf Henriët (51 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Informatiegesprekken 
Volgende week vinden voor de groepen 3 en 5 de 
informatiegesprekken plaats. De betreffende groepen 
hebben daar inmiddels een uitnodiging en 
inschrijfmogelijkheid voor ontvangen. We kijken uit 
naar de gesprekken om samen te werken aan de 
groei en ontwikkeling van de kinderen. 
 
Jan Jaap 
Dit schooljaar krijgen onze conciërges 
Irene Bezembinder en Gerrit Brons 
extra hulp van Jan Jaap Korevaar. Jan 
Jaap is op de donderdagen bij ons op 
school aanwezig vanuit Stichting 
Careander.  
Hieronder wil hij zich graag aan u 
voorstellen. 
 
Dag beste ouder, ik ben hier op een 
bijzondere wijze terecht gekomen bij 
deze school. Ik ben ook werkzaam bij 
de Postkamer, een lunch room. We hebben ook een 
houtwerkplaats en 2 ateliers. Ik ben 27 jaar, woon 
zelfstandig in Putten bij Het Anker dat ook van 
Stichting Careander is. Ik vind het leuk om bij een 
bedrijf te werken wat echte diverse uitdagingen biedt.  
Ik vind het bijzonder dat deze school mij een 
werkplek geeft waar ik mijzelf thuis kan voelen. Ik heb 
er zin in om de werkzaamheden samen met Gerrit en 
Irene op te pakken  
 
Met vriendelijke groet,  
Jan Jaap Korevaar 
 
Jan Jaap, van harte welkom op De Hoeksteen en we 
wensen je een hele fijne tijd toe bij ons. 
 
 

Schoolkorfbal 
Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag 
vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi weer plaats 
bij Sparta Nijkerk aan de Nachtegaalsteeg. Maar liefst 
12 teams zullen vanuit De Hoeksteen aan dit 
gezellige toernooi mee doen. Komt u de kinderen ook 
aanmoedigen? 
 
Rappel 
Afgelopen vakantie ben ik ze regelmatig tegen 
gekomen langs de Franse tolweg: de borden met 
‘Rappel’. Herhaling. 
Herhaling is de beste leermeester wordt weleens 
gezegd. Daarom nogmaals een ‘Rappel’ van een 
bericht dat twee nieuwsbrieven geleden ook 
genoemd werd: 
 

Binnen brengen kinderen groep 1 en 2 
Even ter herinnering. Wilt u de kinderen niet eerder 
binnen brengen dan 08.20u en 13.05u? Vanaf dat 
tijdstip zijn de leerkrachten bij de lokalen om de 
kinderen welkom te heten en toezicht te houden. 

 
We merken dat er ondanks bovenstaand bericht nog 
veel kinderen voor die tijd binnen gebracht worden. 
Er is dan nog geen toezicht in de gangen en lokalen. 
We vinden het fijn en een welkom signaal om de 
deuren open te hebben voor die tijd, maar willen dit 
graag zo houden. Daarom met klem nogmaals een 
herhaling van bovenstaande. 
 
Herfstwandeling groep 2 
Al een aantal jaar is het een goede gewoonte om de 
laatste vrijdag voor de herfstvakantie met de kinderen 
van groep 2 naar het bos te gaan. Ook dit jaar willen 
we dat doen, en wel op vrijdag 19 oktober. Om dit 

mogelijk te maken hebben we ouders nodig die een 
groepje kinderen willen rijden en begeleiden. 
U ontvangt meer informatie van de leerkracht over 
locatie, tijdstip en hoe u zich kunt opgeven. 
Trek uw kind op deze dag oude kleding en laarzen 
aan. Wilt u ook alvast een lege eierdoos bewaren? 
Ieder kind heeft er één nodig om spulletjes in te 
verzamelen. 
 
Kinderkledingbeurs 2018 
Op vrijdag 19 oktober houden we weer onze 
tweedehands kinderkledingbeurs. Welkom van 9.30-
12.00 uur in de Opstandingskerk, Hoefslag 132. De 
opbrengst gaat dit najaar naar het Scharlaken Koord. 
Zij biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes 
en vrouwen in de prostitutie. Dit doet zij vanuit een 
christelijke visie, met respect voor de keuze en 
opvattingen van elke vrouw.  We zijn dus op zoek 
naar nette, tweedehands 
kinderkleding! Vanaf begin 
oktober staat er weer een krat 
bij de kleuter ingang waar je de 
kleding kunt inleveren. 
Alvast bedankt!! 
 
Mirjam Hortensius 
 
Gezocht! 
HSN heeft een klein team van gepensioneerde heren 
die samen schilderwerk in de scholen verrichten 
tegen een vrijwilligersvergoeding. We zoeken nog 
mensen die het schilderteam komen versterken. Het 
werk vindt vaak plaats in schoolvakanties, op 
woensdagmiddag of op zaterdagen. Uiteraard bepaalt 
u zelf waarmee u wilt helpen en hoe vaak en wanneer 
u dit wilt doen. Lijkt dit u iets? Bel het 
bestuurskantoor: 033 -2470317 voor geheel 
vrijblijvende informatie! 
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