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Zandoogje 1 

Kennen 

De eerste periode op een nieuwe school is het 

een kunst om in korte tijd zoveel mogelijk namen 

te leren kennen.  

 

Nieuwe collega’s, ouders, vrijwilligers in en om 

de school, externe betrokkenen, maar vooral de 

kinderen. 

 

Ik kan u vertellen: dat is best een uitdaging, want 

het zijn er nogal wat. Geweldig om te merken 

hoeveel mensen er betrokken zijn bij De 

Hoeksteen. En het mooie is dat aan iedere 

naam, iedere persoon, een verhaal zit. Prachtig 

vind ik dat. Al die verschillen. Allemaal onze 

eigen achtergrond, ervaringen, karakter. 

 

Ik hoop zo snel mogelijk, zo veel mogelijk 

namen te leren. Maar met de naam alleen  leer 

je mensen niet echt ‘kennen’. Dat vraagt veel 

meer. Praten, kijken, open staan voor de ander 

en vooral luisteren. 

Best moeilijk soms. Je kleurt al zo snel iets voor 

een ander in. Ik kom mijzelf daar ook best 

weleens in tegen. 

 

Wat een geruststelling dat er Iemand is die ons 

écht kent. Jezus zegt dat Hij ons zo goed kent, 

dat Hij zelfs weet hoeveel haar we op ons hoofd 

hebben. Nou, hoeveel beter kun je iemand 

kennen?  

 

Mocht u mij in of om de school zien lopen, schiet 

mij dan gerust even aan. Ik leer u graag kennen. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

Zaterdag 8 september zijn: 

Sijmen L. (7 jaar) 

Noa S. (9 jaar) 

Anouk W. (6 jaar) jarig.  

Helaas zijn zij niet in de vorige nieuwsbrief vermeld. Alle jarigen van harte gefeliciteerd en 

een hele fijne dag toegewenst! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 38 

lied van de 

week 

 

Psalm 2 : 7 (groep 3-8) 

zondag  

16 september 

 

) 

maandag  

17 september 

 

 

 

dinsdag  

18 september 

 

Daniël van D. (5 jaar) 

Jaro S. (5 jaar) 

Lisa van der S. (7 jaar) 

Juf Bernadette (27 jaar) 

woensdag   

19 september 

 

Lieke D. (6 jaar) 

Hans van der H. (9 jaar) 

donderdag  

20 september 

                           

vrijdag  

21 september 

Lotte van G. (6 jaar) 

zaterdag  

22 september 

 

agenda – week 37 

lied van de 

week 

 

God wijst mij een weg – OTH 148 (God will make a 

way) (groep 5-8) 

zondag  

9 september 

 

Juf Ellen (53 jaar) 

maandag  

10 september 

 

Tyrese W. (7 jaar) 

dinsdag  

11 september 

 

Informatieavond groep 6b en 8 

woensdag 

12 september 

 

Jessica H. (7 jaar) 

donderdag    

13 september 

 

 

vrijdag  

14 september 

Wiktoria K. (6 jaar) 

Yolli-may S. (7 jaar) 

zaterdag  

15 september 

 

Joline V. (8 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Hulp gezocht gymles kleuters 

Iedere dinsdagochtend (10.30-12.00) en 
dinsdagmiddag (13.15-14.30 / 14.00-15.15) gymmen 
de groepen 2b, 1/2c en 2e in sporthal Corlaer. 
Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar 
ouders die ons willen ondersteunen bij de gymlessen. 
Denk aan hulp bij klaarzetten, omkleden en het 
begeleiden van een groepje. Alle hulp is welkom, ook 
als uw kind niet (meer) bij de kleuters zit. De hulp is 
iedere dinsdag nodig, in principe tot de 
herfstvakantie. 
Opgeven kunt u bij juf Stephanie s.lensen@hsn-
scholen.nl. Wilt u erbij vermelden hoe vaak en welke 
datum/tijdstip u kunt helpen? Alvast bedankt! 
 
Schoonmaakmomenten 
Ook dit jaar zijn er weer een aantal 
schoonmaakavonden gepland. Op deze manier 
kunnen we de lokalen en materialen een extra 
schoonmaakbeurt geven rond de thema-afsluitingen. 
Komende week zult u een bericht krijgen met de 
indeling. Van iedere leerling is één avond een ouder 
aan de beurt. Mocht u op die avond geen 
mogelijkheid hebben, dan begrijpen we dat natuurlijk. 
Wilt u er dan wel tijdig voor zorgen dat u geruild heeft 
met een andere avond/ouder? 
De eerste avond is op donderdag 18 oktober. 
 
Studiemiddag 
Komende woensdagmiddag hebben de leerkrachten 
van de midden- en bovenbouw een studiemiddag. 
Het onderwerp is dan Engels. Afgelopen week zijn er 
in alle groepen lesbezoeken geweest door twee 
vakdocenten didactiek Engels. Er wordt al veel 
gedaan binnen onze school. Toch vinden we het 
belangrijk om ook Engels dit schooljaar als speerpunt 
te houden en hierin door te blijven ontwikkelen. 

 
Studiereis naar Malawi 
In oktober hoopt het directieteam van de HSN op 
studiereis te gaan. We hebben een prachtige 
studiereis kunnen plannen waarbij aansluiting is bij 
het strategisch beleid van HSN en met hetgeen we 
komende jaren willen versterken en bereiken.  
 
Doel  
Het ervaren van een totaal andere cultuur en 
maatschappij stimuleert diepgaand nadenken over 
onze persoonlijke idealen en de actuele 
ontwikkelingen in ons Nederlandse onderwijs. Naast 
dingen leren willen we er zo mogelijk ook iets 
brengen; mogelijk door een langer durend contact.  
 
Hierbij willen we aansluiten bij al bestaande, liefst 
plaatselijke verbanden en/of initiatieven. We 
verwachten dat de studiereis de onderlinge band en 
samenwerking als HSN directies versterkt.  
 
Informatie  
Wanneer:  8 oktober t/m 17 oktober 2018  
Wie:   schooldirecteuren en algemeen 
directeur HSN  
Waar:   Malawi, Nkhoma University, verblijf in 
guesthouse  
Wat:   cross-cultureel leren  
 
De centrale post waar we verblijven is Nkhoma 
University. Vanuit deze universiteit bezoeken we 
scholen in de regio en leggen we contacten met 
schoolleiders, onderwijsadviseurs en medewerkers 
van de lokale en regionale overheid.  
 
Centraal staat het gesprek over de ontwikkeling van 
de kwaliteit van het onderwijs en de kennis die 
daarvoor nodig is. Hierbij spiegelen we onze beelden 

over onderwijskwaliteit aan de lokale opvattingen 
over wat kwaliteit is en hoe je dat bevordert. Tevens 
hebben we gelegenheid een paar colleges te 
verzorgen voorde studenten van de universiteit over 
het realiseren van onderwijskwaliteit.  
 
We hopen daar uit onze ‘comfortzone’ te komen en 
iets te leren van deze mensen wat ook zit in het DNA 
van de HSN: een cultuur van werken vanuit innerlijke 
drijfveren, uitgaan van het geloof, de overtuiging 
vanuit ons hart, met een eigen persoonlijke 
professionaliteit.  
 
De reis wordt georganiseerd door Penta Nova, de 
schoolleidersopleiding. Deze studiereis levert de 
directies studiepunten op voor de professionalisering 
en (her)registratie als directeur in het 
Schoolleidersregister.  
 
Waarneming scholen  
De waarneming op de scholen geschiedt door de 
management teams. U wordt door de directeur verder 
geïnformeerd hierover. Op het bestuurskantoor is de 
stafmedewerker bereikbaar. We checken dagelijks 
onze mail en hopen voor noodgevallen bereikbaar te 
zijn in Malawi.  
 
Jan Blonk, HSN 
 
Studiedag Bzzzonder 
Op maandag 25 september is er vanuit Bzzzonder 
geen voor- en naschoolse opvang i.v.m. een 
studiedag. De betrokken ouders hebben vanuit 
Bzzzonder bericht gekregen. Er zal wel gewoon 
tussenschoolse opvang (overblijven) op school zijn 
voor de kinderen. 
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Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

Total boeken tanken - spaart u mee? 

Ze hebben bij Total tankstations weer een leuke 
actie! Wanneer u tankt, spaart u voor een kinderboek. 
En het zijn weer populaire boeken die ze weggeven. 
Er zit een Total in Driedorp. Wanneer u genoeg 
boeken voor thuis hebt, zouden wij ze graag willen 
voor de schoolbibliotheek. 

U kunt ze inleveren bij mij of bij de leerkracht van uw 
kind. 

Alvast hartelijk dank! 

Nynke Gelderblom 
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