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Zandoogje 1 

Met beide beentjes op de grond. 

Met de directies van de HSN zijn wij net terug uit 

Malawi. Verderop in deze nieuwsbrief schrijf ik er 

e.e.a. over. Nooit genoeg om de lading te dekken, 

want wat is deze reis waarde(n)vol geweest! 

Voor mij persoonlijk een extra overwinning. Ik had 

tot vorige week namelijk nog nooit gevlogen… 

Ik denk dat de weerzin tegen vliegen wat te maken 

heeft met het durven loslaten. Dat kan soms nog 

best wel eens lastig zijn. 

 

Dat deed mij denken aan een volksverhaal over Tyl 

Uilenspiegel, waarin hij een koord tussen twee 

torens, over een dorpsplein spant en met een 

kruiwagen klaar staat. ‘Mensen, geloven jullie dat 

ik over dit koord kan lopen?’ vroeg hij. Schiet maar 

op ... zo was de reactie. Laat maar zien. Dat 

geloven we.   

  

‘Maar’ - zo sprak Tijl Uilenspiegel – ‘vertrouwen 

jullie er ook op dat ik met een kruiwagen over dit 

koord kan lopen?’ ‘Natuurlijk ... dat geloven we. 

Laat maar eens zien.’ ‘En als er nu eens een man 

in die kruiwagen zat, zou ik dan ook - samen met 

die man - heelhuids aan de overkant komen?’ 

‘Natuurlijk, we vertrouwen, dat je ook met een man 

in die kruiwagen veilig aan de overkant komt ... 

Laat nu maar eens zien.’ ‘Wel’, sprak Tijl 

Uilenspiegel, ‘dat geloven jullie ... maar wie gaat er 

nu in die kruiwagen zitten?’  

Niemand reageerde… 

Geloven/vertrouwen is: je durven toevertrouwen 

aan ... Durven we dat? Vertrouwen we de mensen 

om ons heen? De leerkracht? De kinderen?  

God…? 

 

Ik heb veel geleerd deze reis. Eén klein onderdeel 

daarvan is dat vliegen nooit een hobby van mij zal 

worden. Maar loslaten en vertrouwen is een kunst 

die soms goed is om te oefenen. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

agenda – week 45 

lied van de 

week 

 

Psalm 100:1 (groep 1-8) 

zondag  

4 november 

 

Senne B. (9 jaar) 

maandag  

5 november 

Giel B. (8 jaar) 

Lisa van de H. (9 jaar) 

 

dinsdag  

6 november 

 

 

woensdag   

7 november 

 

Jefta van L. (6 jaar) 

donderdag  

8 november 

Ferron H. (7 jaar) 

Kata P. (11 jaar) 

                           

vrijdag  

9 november 

Boris B. (8 jaar) 

Mascha van E. (10 jaar) 

Lars L. (9 jaar) 

 

zaterdag  

10 november 

 

Finn van H. (10 jaar) 

agenda – week 44 

lied van de 

week 

 

Psalm 3:2 (groep 5-8) 

zondag  

28 oktober 

 

Davy D. (8 jaar) 

 

maandag  

29 oktober 

 

 

dinsdag  

30 oktober 

 

 

woensdag 

31 oktober 

 

Menno T. (11 jaar) 

donderdag    

1 november 

 

Esmée de M. (10 jaar) 

vrijdag  

2 november 

Juf Jennifer (29 jaar) 

zaterdag  

3 november 

 

 

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!’ 

Jarig in de herfstvakantie 
En dus niet in bovenstaande kalender: 
Zondag 21 okt.   

Komria A. (6 jaar) 
 Marijn K. (7 jaar) 
 Fedde O. (9 jaar) 
 Stijn S. (7 jaar) 
Maandag 22 okt. 
 Danique de G. (9 jaar) 
Dinsdag 23 okt. 
 Nick van B. (7 jaar) 
Donderdag 25 okt. 
 Thirza D. (12 jaar) 
 Jeroen van de W. (7 jaar) 
Vrijdag 26 okt. 
 Mylène V. (8 jaar) 
Zaterdag 27 okt. 
 Indy V. (8 jaar) 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Juf Annelies 
Juf Annelies is afgelopen weke geopereerd. Dat is 
gelukkig goed gegaan. Er lijken geen uitzaaiingen te 
zijn. De komende tijd zal zij horen hoe het verdere 
behandeltraject zijn zal. 
We leven als school met de juf en haar gezin mee. 
Als team bidden we veel of de Here God om hen 
heen wil staan. Bidt u mee? 
 
Studiereis Malawi 
Een week lang zijn we als directieteam van de HSN 
op studiereis naar Malawi geweest. Een hele 
contrasterende omgeving met wat wij hier in 
Nederland gewend zijn. En dat heeft ons zowel op 
onderwijsgebied, maar ook persoonlijk, een enorme 
spiegel voorgehouden. 
Malawi is het op drie na armste land ter wereld. Maar 
wat zijn ze in feite rijk. Er heerst echte 

gemeenschapszin. Mensen zijn vriendelijk. 
Waarderen wat ze hebben. We hebben scholen en 
klassen gezien waar men, ondanks een enorm 
gebrek aan middelen en groepen van 80 tot 100 
kinderen, geweldige lessen gegeven werden en de 
kinderen enorm gemotiveerd waren. 
Onderwijs verandert levens, verandert 
samenlevingen en biedt een toekomst waar geen 
toekomst lijkt te zijn. 
 
Als directieoverleg zijn we rijker en verdiept terug 
gekomen. Allemaal hebben we een mooie 
persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt, in relatief 
korte tijd. We hebben gezien hoe God in levens van 
mensen werkt. Geleerd ‘to not take things for 
granted’.  
In de komende tijd hoop ik zelf één en ander uit te 
werken en te vertalen naar onze/mijn situatie. Wilt u 
meer weten? Kom gerust even binnen lopen of schiet 
mij aan! 
 
Units 
In de herfstvakantie worden twee extra units 
geplaatst op het plein. Dat betekent dat we op korte 
termijn het speellokaal en de vergaderruimte van de 
vereniging weer ter beschikking hebben! 
 
Schoenendoosactie 
Na de herfstvakantie starten we weer met de 
‘schoenendoosactie’. De schoenendoos actie is een 
project van de stichting ‘De Samaritaan’ en wordt 
Actie4Kids genoemd. Het geld (€5), om deze actie 
weer te kunnen organiseren, wordt dit jaar door de 
Stichting GAiN (Global Aid Network Holland) geïnd. 
Het rekeningnummer is ongewijzigd, de 
tenaamstelling is alleen veranderd. We hebben graag 
dat u dit bedrag overmaakt naar genoemde Stichting. 

Na de vakantie krijgt uw kind een folder met alle 
informatie mee naar huis. U kunt al wel vast een 
schoenendoos achterhouden en met uw kind 
versieren. 
Het is de bedoeling dat onze kinderen een 
schoenendoos vullen met daarin o.a.: 
- schoolspullen 
- toiletartikelen (géén shampoo en douchegel) 
- speelgoed voor leeftijdsgenootjes. Nieuw of gebruikt 
maar wel heel. 
- enzovoort, zie verder de folder 
De schoenendozen gaan naar kinderen in Afrika en 
Oost-Europa. 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. 
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 uiterlijk vrijdag 9 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 14 november naar Bunschoten-
Spakenburg wil brengen. Voor meer informatie: Aletta 
van Moorselaar (1-2 C) 
 
 


