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Zandoogje 1 

Verwachting 

‘Vol verwachting klopt ons hart’ 

Het is weer zover! Hij is er weer! 

De school is bezaaid met cadeaupapier. De 

geur van versgebakken pepernoten gaat door 

de gangen.  

 

In de hoeken op de gang lopen kleuters verkleed 

als Sint en Piet rond bij het spelen in de hoeken. 

‘Waarbij? Aardbei!’ (Ja, ik heb ook kinderen die 

het Sinterklaasjournaal kijken…) 

 

Vol verwachting klopt ons hart naar de 

aankomst van de Sint op 5 december. Leuk! 

Gezellig! We kijken er met zijn allen naar uit. We 

verwachten het, we leven er naar toe. 

 

Een paar dagen daarvoor begint er een andere 

verwachtingstijd, op zondag 2 december. Dan 

begint de adventstijd. Advent komt van het 

Latijnse adventus, dan ‘komst’ betekent. 

 

Zo zijn er verschillende verwachtingen in een 

korte tijd. Niet vreemd dat deze tijd, behalve als 

een hele leuke, gezellige en mooie tijd, ook vaak 

als een drukke tijd ervaren wordt.  

Dat ervaar ik vaak zelf ook zo. Dat je zo bezig 

bent met ‘de dingen die erbij horen’, dat je er wat 

minder bewust bij stil staat, bij al het bijzondere. 

 

Dat is mijn voornemen voor deze eindfase van 

2018. Bewust omgaan met die verwachting en 

toeleven naar. Eerst verwachting naar 5 

december, maar ook toeleven naar en 

verwachten van Kerstfeest – Christusfeest. Niet 

op de automatische piloot. Maar bewust. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 49 

lied van de 

week 

 

Jesaja 9:5 (groep 6-8) 

zondag  

2 december 

 

 

maandag  

3 december 

Indy v. N. (11 jaar) 

 

 

dinsdag  

4 december 

 

Thijn B. (11 jaar) 

woensdag   

5 december 

 

 

Sintviering (verwachte aankomst 8.30 uur) 

Lars de B. (11 jaar) 

Leonore v. G. (10 jaar) 

donderdag  

6 december 

 

                           

vrijdag  

7 december 

 

Tristan V. (11 jaar) 

zaterdag  

8 december 

 

 

agenda – week 48 

lied van de 

week 

 

Psalm 64:10 (groep 5-8) 

zondag  

25 november 

 

Meester Gerrit (61 jaar) 

maandag  

26  november  

 

Versier- en inpakavond 

Sem v. R. (6 jaar) 

dinsdag  

27 november 

Spreekavond 

Elise v.d. B. (8 jaar) 

Noëlle B. (8 jaar) 

woensdag 

28 november  

Jesse D. (8 jaar) 

Fleur v. V. (5 jaar) 

Britt W. (9 jaar) 

Sven v. Z. (8 jaar) 

donderdag    

 29 november 

 

Ruben P. (11 jaar) 

vrijdag  

30 november 

Spreekuur gebiedsteam (8.30 uur) 

Luka W. (11 jaar) 

 

zaterdag  

1 december  
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Ouderbijdrage 
Van veel ouders hebben we de ouderbijdrage 
ontvangen. Heel hartelijk dank! 
We missen echter van een substantieel deel nog de 
ouderbijdrage. Deze is natuurlijk vrijwillig, maar er 
worden belangrijke zaken voor kinderen uit bekostigd. 
Daarom bij dezen een herhaalde oproep. Mocht u het 
vergeten zijn, of het is er nog niet van gekomen: 
 
De bijdrage is als volgt vastgesteld:  
* voor één schoolgaand kind € 30.-  
* voor twee schoolgaande kinderen € 50.-  
* voor drie of meer schoolgaande kinderen € 65.- 
(voor het schoolreisje en schoolkamp wordt apart 
betaald)  
 
Wilt u uw bijdrage graag z.s.m. overmaken onder 
vermelding van de naam en groep van uw kind op 
rekening NL48RABO 0110056167 ten name van 
basisschool “De Hoeksteen” te Nijkerk. 
 
MR 
In de samenstelling van de MR hebben zich twee 
wijzigingen voorgedaan. Judith Maljaars en Annelies 
Piso hebben zich teruggetrokken als afgevaardigden 
namens het personeel. De MR is blij dat Roxenne 
van Veluw en Alize Visser de vrijgekomen posities 
willen invullen. 
  
Aanstaande dinsdag 27 november vindt de volgende 
MR vergadering plaats. Heeft u iets voor de MR, laat 
het dan weten via ons emailadres mrhoek@hsn-
scholen.nl  
 
Schoen zetten groep 1 t/m 4 
Op woensdag 28 november mogen de kinderen van 
groep 1 t/m 4 hun schoen op school zetten. Wilt u uw 
kind deze dag één schoen of laars meegeven? Om 

de pieten een handje te helpen zou het fijn zijn als de 
naam op de schoen staat. 
 
Meester Gerrit (conciërge) 
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat onze 
conciërge, meester Gerrit, een heupoperatie moest 
ondergaan. Deze operatie is inmiddels geweest en is 
gelukkig goed geslaagd. 
Afgelopen dinsdag heeft meester Gerrit echter een 
hartinfarct gekregen. Daar zijn we met zijn allen, en 
hijzelf natuurlijk voornamelijk, erg van geschrokken. 
Meester Gerrit is naar het Meander overgebracht, 
waar hij snel gedotterd is en een nieuwe stent 
gekregen heeft.  
Naar omstandigheden gaat het gelukkig erg goed met 
hem. Hij is inmiddels zelfs weer thuis. 
 
 
Schoenendoosactie 
De actie schoenendoos heeft het mooie aantal van 
211 schoenendozen opgeleverd. Een heel mooi 
aantal, waarmee we heel veel kinderen blij maken. 
We bedanken Ilse van Kralingen, de moeder van 
Suze van Essen, voor het helpen wegbrengen van de 
dozen. 
En u (en de kinderen) allemaal bedankt voor het 
bijdragen aan deze actie! Tot volgend jaar..... 
 
Verkeer rond de school 
Tijdens het halen en brengen van de kinderen, is het 
regelmatig erg druk rond de school. Het is daarbij 
natuurlijk belangrijk, dat e.e.a. veilig 
verloopt, maar ook dat we zo min 
mogelijk overlast veroorzaken voor 
de bewoners rond de school.  
 
Daarom nog even een aantal 
aandachtspunten:  

• Redelijk logisch, maar wilt u, ook met de fiets 
aan de hand, op de stoep of het gras 
wachten, en niet op de weg? 

• Bent u met de auto, dan zien we regelmatig 
auto’s op de Vlinderlaan stil staan wachten. 
Dit levert onoverzichtelijke en gevaarlijke 
situaties op. 

• Datzelfde geldt voor de kant van de 
Zijdevlinder. Het komt voor dat bewoners van 
de Zijdevlinder niet weg kunnen rijden, omdat 
hun auto’s geblokkeerd staan. 

• OM de uitstroom snel en overzichtelijk te 
houden, hanteren we een fietsgrens. Dat 
betekent dat kinderen die binnen/op de ring 
Vlinderlaan/Zijdevlinder wonen, niet met de 
fiets naar school mogen komen.  
 

Verkeersveiligheid in en rond de school is niet alleen 
een kwestie van regels en afspraken, maar vooral 
een kwestie van nadenken en elkaar de ruimte 
gunnen. Niemand wil dat er onoverzichtelijke situaties 
ontstaan of dat er ongelukken gebeuren.  
 
Fietsgrens 
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Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

Sint 
Hoera! Op woensdag 5 december zal de Sint onze 
school bezoeken. De kinderen mogen (met hun jas 
aan) eerst de klas in, waarna ze als groep naar buiten 
gaan om de Sint en zijn Pieten te verwelkomen. 
Ouders die vol verwachting de Sint willen 
verwelkomen zijn natuurlijk ook van harte welkom op 

het plein 😉 

 
 
 
Kerst 
Het lijkt nog ver weg, maar alvast voor de agenda’s: 
De kerstvieringen dit jaar zijn: 
Groep 3, 4 en 5: woensdag 19 dec. 18.30u. 
Groep 1 en 2: donderdag 20 dec. 18.30u. 
Groep 6, 7 en 8: dinsdag 18 dec. 19.00u. 
Voor de bovenbouw geldt dat er een 
buitenprogramma is. Bij regen zal er dan een ander 
programma met aangepaste tijden gecommuniceerd 
worden. 
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