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Zandoogje 1 

Toen was geluk heel gewoon… 

Afgelopen weekend konden we genieten van een 

heerlijk nazomerzonnetje. Aangezien we bij ons 

thuis graag van iedere straal zon gebruik willen 

maken, zijn we een stuk gaan wandelen. Net 

buiten Barneveld ligt een prachtig stuk natuur dat 

‘het paradijs’ genoemd wordt. En ik snap wel 

waarom. Er is daar een bepaalde plek waar ik mij 

altijd weer verbaas hoe mooi het is. Op een 

bepaald punt houdt plotseling het bos op en loop 

je, over een vlonderpad een heel stuk door de open 

natuur. Prachtig, zeker als de zon schijnt op de 

laaghangende dauw bij de grond.  

Op dat soort momenten kun je intens genieten van 

al het moois om je heen. 

 

Later deze week las ik een artikel van een  

bekende Belgische psychiater, Dirk de Wachter. 

Hij stelt dat we teveel geobsedeerd zijn door geluk. 

We hebben het hier zo goed. Geen honger, een 

grotere welvaart dan in het grootste gedeelte van 

de wereld en toch zijn er meer dan ooit mensen 

vermoeid en depressief. 

Volgens hem komt dat door onze obsessie met 

geluk. We zien het kleine geluk niet meer, maar 

gaan alleen maar voor het fantastische geluk.  

 

De komende week maken we als directies een 

studiereis naar Malawi. Eén van de armste landen 

in Afrika. Ik ben benieuwd. Hoe ziet geluk er in die 

leefomstandigheden uit? En het onderwijs, wat is 

daarin belangrijk en hoe wordt dat gekleurd door 

de omstandigheden? 

 

Ik vermoed dat wij daar in ons rijke Nederland nog 

weleens veel van zouden kunnen leren.  

Gelukkig maar. 

 

Herman van den Berkt 

 Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 42 

lied van de 

week 

 

Hé luister mee – OTH 406 (groep 3-8) 

zondag  

14 oktober 

 

 

maandag  

15 oktober 

 

 

dinsdag  

16 oktober 

 

Aleiah van den A. (6 jaar) 

Noud F. (5 jaar) 

Karim S. (9 jaar) 

Owen W. (5 jaar) 

Jesse van Z. (9 jaar) 

 

woensdag   

17 oktober 

 

Jiska van O (9 jaar) 

Renske van O. (9 jaar) 

donderdag  

18 oktober 

                           

vrijdag  

19 oktober 

Suze van E. (9 jaar) 

zaterdag  

20 oktober 

 

Laurens B. (8 jaar) 

Lucas den D. (6 jaar) 

agenda – week 41 

lied van de 

week 

 

Psalm 107 : 12 (groep 5-8) 

zondag  

7 oktober 

 

Farah V. (7 jaar) 

Tatum V. (7 jaar) 

Juf Aletta (54 jaar) 

 

maandag  

8 oktober 

 

Studiedag De Hoeksteen. Kinderen zijn vrij 

Luuk B. (8 jaar) 

dinsdag  

9 oktober 

 

Nynke B. (10 jaar) 

Rutger B. (8 jaar) 

woensdag 

10 oktober 

 

Sebastiaan B. (11 jaar) 

donderdag    

11 oktober 

 

Lindy van den B. (8 jaar) 

Jarèl W. (9 jaar) 

vrijdag  

12 oktober 

Celeste L. (8 jaar) 

Liam N. (9 jaar) 

Daan van P. (7 jaar) 

Juf Annelies (52 jaar) 

zaterdag  

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

Juf Annelies 
Afgelopen weken heeft juf Annelies (groep 3c) niet 
kunnen werken. Zij heeft de mededeling gekregen dat 
bij haar borstkanker ontdekt is. Een bericht waar we 
met zijn allen erg van geschrokken zijn en waarin we 
erg met haar en haar gezin meeleven. Een 
spannende tijd is voor de juf aangebroken. Voor nu 
betekent dit veel onderzoeken voor de juf, om zo snel 
mogelijk meer duidelijkheid te krijgen. 
We leven daarin met de juf mee en bidden haar hierin 
Gods onmisbare armen om haar heen toe. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Lokalen groepen 6 
Bij het begin van het schooljaar zijn de beide groepen 
6 in het speellokaal en de vergaderruimte van de 
HSN gehuisvest. Dat is geen ideale situatie en duurt 
totdat er twee extra units op het plein geplaatst 
worden. Waar we in eerste instantie uit gingen van 
plaatsing van de units rond de kerstvakantie, zijn we 
erg blij dat deze units in de herfstvakantie al geplaatst 
gaan worden! 
I.v.m. brandveiligheid worden deze units niet 
aansluitend op de bestaande units geplaatst, maar op 
de plaats van het pannaveld. Op deze plaats ‘kost’ 
het zo min mogelijk ruimte.  
 
Nadat de lokalen geplaatst zijn worden ze 
aangesloten en ingericht. We hopen dat de beide 
groepen 6 per vrijdag 2 november de lokalen kunnen 
gaan betrekken, wat zou betekenen dat we daarna 
ook weer de beschikking hebben over het speellokaal 
voor de onderbouwgroepen. 
 

Opslag 
Plaatsing van de twee lokalen, betekent dat het hek 
aan de binnenkant van het plein ter afscheiding van 
het pannaveldje en de doeltjes zullen worden 
verwijderd. Omdat we hopen dat deze lokalen op 
termijn vervangen worden door uitbreiding van het 
gebouw, willen we deze hekdelen en doeltjes heel 
graag bewaren tot de tijd dat we ze weer terug 
kunnen plaatsen en weer gebruik kunnen maken van 
het voetbalveldje. 
Alleen is de grote vraag: waar…? 
Daarom zijn we op zoek naar een locatie waar voor 
de periode van een kleine twee jaar een aantal 
hekdelen en de beide doeltjes opgeslagen kunnen 
worden. 
Heeft u toevallig een grote schuur of loods met wat 
ruimte over en mogen wij daar gebruik van maken? 
Dan zouden we daar heel blij mee zijn. Wilt u dan 
contact opnemen met de conciërges Irene 
Bezembinder (i.bezembinder@hsn-scholen.nl) of 
Gerrit Brons (g.brons@hsn-scholen.nl) . 
 
Teamontwikkeling 
Vrijdag 5 oktober en maandag 8 oktober zijn twee 
studiedagen voor de leerkrachten. De eerste 
studiedag is er één voor alle leerkrachten binnen de 
HSN. Met elkaar denken we dan na over de 
zogenaamde ‘21st-century skills’. Een aantal 
vaardigheden waar in deze tijd steeds meer een 
beroep op gedaan wordt. We spitsen ons daarbij wat 
meer toe op de digitale wereld en doen dit met een 
aanbod van een aantal goede inhoudelijke 
workshops. 
Wist u trouwens dat het komende vrijdag ook de Dag 
van de Leraar is? 
 

Komende maandag gaan we ons als team verder 
buigen over het Ontwikkelings Gericht onderwijs waar 
we als Hoeksteen voor staan.  
 
Twee dagen met een eigen invulling en thema. Maar 
met hetzelfde doel om steeds meer inhoud te kunnen 
geven aan de groei die we de kinderen willen laten 
door maken op De Hoeksteen. 
 
Reis Malawi 
Volgende week maandag hoop ik samen met de 
andere directeuren van de HSN een studiereis te 
maken naar Malawi. Ik hoop en verwacht daar veel 
kennis en inspiratie op te doen. Misschien wel juist 
omdat het een land is waar de leefomstandigheden 
en het onderwijsbestel zo anders zijn dan dat wij hier 
in Nederland kennen. Waar men teruggeworpen 
wordt op de basis, terwijl wij ons hier in Nederland 
misschien weleens veel te druk kunnen maken op 
onbelangrijke of minder belangrijke zaken. Ik 
verwacht dat we misschien wel meer van de 
omstandigheden daar zouden kunnen leren dan 
andersom en hoop daar bij terugkomst veel over te 
kunnen vertellen. 
Tijdens mijn afwezigheid zal er dagelijks iemand 
aanspreekbaar zijn op school bij dringende vragen of 
omstandigheden. 
Ik hoop via mail nog wel bereikbaar te zijn, maar zal 
daarin deels afhankelijk zijn van de beschikbaarheid 
van internet/wifi op locatie. 
 
Personeelstekort binnen de HSN scholen? 
Ongetwijfeld hebt u via de media gehoord van een 
dreigend, of al aanwezig personeelstekort in het 
onderwijs. Er waren zelfs besturen die niet alle 
vacatures hadden vervuld toen het zomervakantie 
werd. 

mailto:i.bezembinder@hsn-scholen.nl
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Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

Op onze scholen is dat wel 
gelukt maar het was niet 
gemakkelijk. We waren blij dat 
na de zomervakantie op al 
onze scholen kon worden gestart met een volledige 
bezetting. 
Nu merken we dat het echt lastiger wordt. Er zijn 
enkele collega’s uitgevallen door ziekte, waarbij de 
ziekteperiode helaas wat langer zal gaan duren. 
Onze invalpool is ook behoorlijk uitgedund. Voor een 
enkele dag of een korte periode kunnen we meestal 
nog wel een oplossing vinden binnen de school. Maar 
als het langer duurt… 
 
De HSN zoekt mensen die passen bij de grondslag 
en de identiteit van onze scholen. Daar houden we 
aan vast, maar het wordt daar ook niet makkelijker 
door. 
Op dit moment zijn er al onderhandelingen met 
detacheringsbureaus om ziekteverloven op te vullen. 
Wat gaat u hiervan merken? 
 
Tot nu toe hebben wij kinderen bijna niet naar huis 
hoeven sturen omdat er geen vervanger was. Daar 
zijn en blijven wij erg terughoudend in omdat we dat 
echt niet willen. Maar het zou in de komende periode 
incidenteel voor kunnen komen. 
Iets anders is dat er bij vervanging meer wisseling 
kan zijn, dit geeft soms onrust. En u zult begrijpen dat 
de onderwijskwaliteit hiermee niet wordt gediend… 
Nogmaals, we doen ons best om goed onderwijs te 
geven zonder uitval. Maar het leek ons verstandig om 
dit punt onder uw aandacht te brengen en meteen uw 
begrip hiervoor te vragen. 
En…. kent u mensen die belangstelling hebben om in 
te vallen als onderwijsassistent of leerkracht, of die bij 
HSN zouden willen werken in een permanente baan, 
geef het aan ! 

Vriendelijke groet, 
Jan Blonk, algemeen directeur 
Telefoon: bestuurskantoor 033 2470317 of mobile 06 
10-551619 
 
MR 
Op dinsdag 16 september is de eerste vergadering 
van dit schooljaar van de medezeggenschapsraad. 
Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR, of wilt u 
agendapunten aankaarten? Dat kan! U kunt dan een 
mail sturen naar mrhoek@hsn-scholen.nl 
 
Dankdag 
Het lijkt nu nog ver weg, maar op woensdag 7 
november 2018 as. is het dankdag voor gewas en 
arbeid. In verband hiermee houden we op alle 
scholen van de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk 
een themaweek over het thema: ‘Alles geef ik U!’ 
  
Rondom dit thema wordt in de dankdagweek 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 Markus 12:38-44. 
  
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. J.J. G den Boer 
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: Br. Goedhart 
 
Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen raakt al snel weer 
vol. Op 12 oktober zal de bak weer geleegd worden.  

Sportkanjerclub 
Nijkerk Sportief en Gezond gaat vanaf woensdag 7 
november 2018 elke woensdag van 13:00 tot 14:00 
uur (m.u.v. schoolvakanties) de sportkanjerles geven 
in de gymzaal Strijland (Grieglaan 2). Kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 6 jaar kunnen hier gebruik van 
maken met een maximum van 15 kinderen. De 
lessen worden begeleid door een professional. 
Sportkanjerles houd in dat de kinderen meer 
zelfvertrouwen krijgen en tot een hoger niveau van 
motoriek kunnen komen, daarnaast maken de 
kinderen kennis met meerdere sporten. 
Wat is de sportkanjerclub? 

• Het kind leert meer zelfvertrouwen te krijgen 
in zichzelf. 

• Het kind krijgt les om zijn/haar motoriek te 
verbeteren. 

• Het is alleen voor kinderen in de leeftijd van 4 
tot 6 jaar. 

• Onder schooltijd is dit al gegeven op 
verschillende scholen en hun merken grote 
vooruitgang van de kinderen. 

• Hij/zei kan uiteindelijk beter mee met de 
gymles op school, maar ook tijdens het 
buitenspelen en in de klas. 

• De kosten zijn tot de kerstvakantie gratis, 
daarna bedragen de kosten €1,- per keer. 

Gym zaal Strijland 
Grieglaan 2 
3862 GV, Nijkerk 
13:00-14:00 
Elke woensdag middag, m.u.v. schoolvakantie 
Mail adres: gieljan@nijkerksportiefengezond.nl 
Tel nr.: 0654337479 
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