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Zandoogje 1 

Vertrouw je mij? 

 

Vorige week stond mijn jongste zoon (3 jaar) op de 

7e traptrede. Ik stond beneden. 

Voordat ik het in de gaten had, keek hij mij in de 

ogen en riep hij: “Papa, vangen!” en sprong! 

 

Hij vertrouwde er blind op dat ik hem ook echt zou 

vangen. Geen moment was er in hem op gekomen 

dat ik dat niet zou doen. En daar had hij (gelukkig) 

gelijk in en ik ving hem op.  

Ik geschrokken, hij schaterend van het lachen… 

 

Bij de HSN hebben we als scholen een prachtig 

motto: vakmanschap, verantwoordelijkheid en  ook 

vertrouwen. 

 

In een boekje van Tom Marshall geeft hij een 

aantal kenmerken van vertrouwen: 

- Vertrouwen is een bewuste keuze 

- Vertrouwen is een houding 

- Vertrouwen is een risico nemen 

- Als je echt vertrouwt, dek je jezelf niet in 

- Vertrouwen maakt kwetsbaar 

- Vertrouwen is vrijwillig 

- Vertrouwen is een wisselwerking 

- Aanvaarden van vertrouwen maakt ook 

verantwoording schuldig 

- Beschadigd  vertrouwen is moeilijk te 

herstellen 

 

We willen vanuit vertrouwen werken en leven. Ook 

op school naar de kinderen, naar de ouders en 

naar elkaar. Dat vraagt ook loslaten. Daar zijn wij 

in Nederland niet altijd even goed in. 

Ik vraag mij weleens af hoe dat bij mij zit, of ik dat  

voldoende durf.  

 

Vertrouwen lijkt een werkwoord te zijn… 

 

Herman van den Berkt 
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agenda – week 47 

lied van de 

week 

 

Uw woord is een lamp – OTH 298 (Thy word is a lamp 

unto my feet ) (groep 3 t/m 8) 

zondag  

18 november 

 

Marijn K. (10 jaar) 

Josefien van P. (7 jaar) 

maandag  

19 november 

 

 

dinsdag  

20 november 

 

Tessa van P. (8 jaar) 

Wouter T. (7 jaar) 

woensdag   

21 november 

 

Matthias K. (8 jaar) 

donderdag  

22 november 

Samih A. (6 jaar) 

Joah K. (6 jaar) 

Ruben T. (8 jaar)                           

vrijdag  

23 november 

 

zaterdag  

24 november 

 

Roy B. (11 jaar) 

agenda – week 46 

lied van de 

week 

 

Psalm 111:1 (groep 5 t/m 8) 

zondag  

11 november 

 

Djoey W. (11 jaar) 

maandag  

12 november 

 

Bjorn te B. (8 jaar) 

dinsdag  

13 november 

 

 

woensdag 

14 november 

 

Hanna van den B. (9 jaar) 

Elise K. (5 jaar) 

donderdag    

15 november 

 

Floor van den B. (6 jaar) 

Eva T. (9 jaar) 

Juf Marianne (38 jaar) 

 

vrijdag  

16 november 

Lynn B (9 jaar) 

Jana van D. (5 jaar) 

zaterdag  

17 november 

 

Milan van den H. (11 jaar) 

Gerwin S. (10 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Juf Annelies 
Een aantal weken geleden heeft juf Annelies een 
operatie ondergaan om de borstkanker te 
verwijderen. Deze week, op Dankdag, heeft zij een 
hele mooie uitslag van deze operatie te horen 
gekregen. De artsen hebben alle kankercellen 
kunnen verwijderen! Dit betekent dat er geen verdere 
behandelingen plaats hoeven te vinden.  
Een enorm blij en mooi bericht. Om stil van te 
worden. Dankdag heeft dit jaar een extra dimensie.  
Wel zal de juf komende tijd nog een geruime periode 
van rust en herstel in moeten gaan. Daarin wensen 
we haar alle rust, tijd en zegen toe. 
 
Juf Ella 
Ook voor juf Ella is het een spannende tijd. Ook bij 
haar is namelijk borstkanker ontdekt. Gelukkig wijzen 
de eerste onderzoeken uit dat er geen uitzaaiingen 
zijn. Wel zal de juf ook een operatie moeten 
ondergaan. Dit zal komende woensdag de 14e al 
plaats vinden, waarna er verdere onderzoeken plaats 
zullen vinden. Daarna zal duidelijk worden of er 
verdere behandelingen noodzakelijk zijn. 
We bidden voor de juf en wensen haar ook Zijn 
troost, bescherming en nabijheid toe! 
 
Meester Gerrit (conciërge) 
Vandaag, vrijdag 9 november, wordt meester Gerrit 
geopereerd. Hij krijgt dan een ‘nieuwe heup’. Dat is 
een vrij grote operatie, waarna hij een intensieve 
herstelperiode in zal gaan. We wensen hem daarbij 
veel sterkte en een goed herstel toe. 
 
Tijdens zijn afwezigheid zal meester Gerrit vervangen 
worden door juf Irene, die nu ook al samen met 
meester Gerrit conciërge is op onze school. 
 
 

Gebed 
Drie berichten hierboven. Drie mensen, collega’s, 
waar ziekte is.  
Wat fijn dat we op De Hoeksteen met elkaar voor 
elkaar en voor de kinderen kunnen bidden. Dat we 
ook op die manier met hen mee 
kunnen leven. Op school hebben 
we een gebedsgroep van ouders 
die met gevouwen handen met 
ons mee leven. Zij kommen iedere 
tweede woensdag van de maand 
bij elkaar in de school. Van harte 
aanbevolen om daar eens (of 
vaker) bij aan te sluiten. 
 
Vervanging 
Inmiddels is ‘onderwijs’ een thema 
dat op het moment veel 
beschreven wordt in de media.  
 
Eén van de redenen dat het onderwijs een dankbaar 
media-thema is, is het groeiende lerarentekort. Ook in 
onze regio ervaren we dit steeds meer. Het kost 
steeds meer moeite om (goede) vervanging te 
regelen bij bijvoorbeeld ziekte. Deels door het 
groeiende tekort en deels door de wet Werk en 
Zekerheid. 
U mag er vanuit gaan dat we er alles aan doen dit 
waar nodig in goede banen te leiden. Maar u snapt 
dat het soms best spannend is als ’s morgens de 
telefoon gaat en er een zieke collega aan de lijn 
hangt. 
We doen er alles aan om het te voorkomen, maar de 
spoeling wordt wel steeds dunner. De kans wordt 
daarmee steeds groter dat het een keer voor gaat 
komen dat dit niet lukt en we een klas thuis zullen 
moeten houden. 
 

Weet dan dat, mocht dit een keer voorkomen: 
- Wij met elkaar preventief een stappenplan 

hiervoor hebben opgesteld, waardoor we 
snel, alle opties in juiste volgorde op een rij 
hebben. 

- Het thuis houden van kinderen echt het aller- 
allerlaatste scenario is en dat alle overige 
opties (ambulant personeel voor de groep, de 
groep opsplitsen, enz.) uitgebreid bekeken 
zijn en echt niet haalbaar zijn 

- U recht hebt op opvang en uw kind gewoon 
naar school mag brengen als opvang thuis of 
elders niet te organiseren is. Het kind kan 
dan aansluiten bij een andere groep met 
eigen werk. 

- We dit zo vroeg mogelijk laten weten als dit 
het geval is. 

Nogmaals, dit zal echt in het uiterste geval plaats 
vinden. Maar we zien de landelijke tekorten groeien, 
de griep-periode dichterbij komen, en daarmee ook 
de personele uitdagingen groeien.  
Natuurlijk doen we er ons best voor dat 
bovenstaande nooit nodig zal zijn.  
 
Meedenken met de HSN 
Medio 2019 wil de Hervormde Schoolvereniging te 
Nijkerk (HSN) een nieuw beleidsplan presenteren. De 
HSN hecht er waarde aan om in het beleidsvormend 
proces een plek in te ruimen voor de inbreng van 
diverse partijen.  
Het doel is via gesprekken meer inzicht te krijgen in 
datgene wat goed gaat en datgene wat aandacht 
verdient, om zo de toekomstige koers van de HSN te 
bepalen te midden van ontwikkelingen binnen en 
buiten de schoolvereniging.  
De HSN zou graag met u in gesprek gaan, zodat wij 
uw inbreng kunnen gebruiken om het toekomstig 
beleid van de HSN verder vorm te geven. Daarom 
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Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

nodigen wij van harte uit voor een focusbijeenkomst 
op D.V. donderdagavond 22 november 2018 in de 
Maranathaschool, Grieglaan 4 te Nijkerk. 
Zie voor verdere informatie ook de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. 
 
Wilt  u meedenken met onze vereniging in de plannen 
voor de toekomst? Meldt u dan voor 14 november 
aan via directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl ‘ 
Van harte aanbevolen! 
 
Vanuit kinderopvangorganisatie Bzzzonder 
Beste ouder/verzorger, 
Steeds vaker krijgen we de vraag of we op vrijdag 
een hele dag bso kunnen aanbieden. Ons antwoord 
is dan altijd nee. Maar die nee kan een ja worden. Als 
er namelijk voldoende animo is om op vrijdag bso te 
bieden gaan we open. Wil je gebruik maken van de 
hele dag bso op vrijdag (Bzzzonder Corlaer)? Of 
denk je daar in de toekomst gebruik van te gaan 
maken? Laat dat dan even weten door de vragenlijst 
in te vullen. Kost een minuutje. 
De vragenlijst is te vinden 
via  www.bzzzonder.nl/bsovrijdag  
 
Schoenendoosactie - reminder   
De ‘schoenendoosactie’ is weer gestart. De 
schoenendoos actie is een project van de stichting 
‘De Samaritaan’ en wordt Actie4Kids genoemd.  Een 
actie, waarbij kinderen in Nederland een 
schoenendoos vullen met schoolspullen, 
toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in 
landen als Zambia, Sierra Leone, Togo, Roemenië, 
Oekraïne en Moldavië en dit jaar ook naar 
vluchtelingenkampen op Lesbos!    
  
Het is de bedoeling dat onze kinderen een 
schoenendoos vullen met daarin o.a.:   

- schoolspullen  
- toiletartikelen (geen badschuim of shampoo)  
- speelgoed voor leeftijdsgenootjes. Nieuw of gebruikt 
maar wel heel.  
- enzovoort, zie verder de folder   
  
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 maandag 12 
november terug. 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. Lukt deze dag niet dan mag 
het ook op vrijdagmiddag 16 november.Voor meer 
informatie: Aletta van Moorselaar (1-2C). 
 
Verteltassen 
Vanaf volgende week kan uw kind een verteltas mee 
krijgen naar huis. Dit is een tas met een prentenboek 
en enkele attributen om thuis uw kind uit voor te 
lezen. Met de spullen die in de tas zitten kunt u het 
verhaal naspelen of laten navertellen. 
 
De verteltas wordt op dinsdag meegegeven voor de 
duur van één week. Wij verwachten, dat de tas met al 
het materiaal dat erin zit, op maandag weer 
terugkomt. Uiterlijk dinsdag moet de tas weer op 

school zijn, omdat dan 
de inhoud gecontroleerd wordt.   
De eigen leerkracht neemt de tas weer in.  
                                                              
In de tas zit een foto waarop de inhoud van de tas te 
zien is. Zo kunt u, voordat u de tas inlevert, 
controleren of alles er nog in zit. Wij vragen 
u vriendelijk ons te melden wanneer iets kwijt of kapot 
is.   
 
We zijn nog op zoek naar een extra verteltasouder, 
die op dinsdagmorgen (als u uw kind op school 
brengt) de ingeleverde tassen wil controleren op de 
inhoud ervan.  
Voor informatie hierover kunt u terecht bij juf Ella of 
juf Aletta. 
 
Kindersingin Lieve Soraida 
Hebben jullie ook wel eens geen zin om naar school 
te gaan? Zo ook Lieve, een meisje die op een 
ochtend besluit om niet naar school te gaan en 
zichzelf opsluit in haar kamer. 
Wil je weten hoe dit afloopt? Kom dan gezellig met 
een vriendje/vriendinnetje naar de kindersing-in met 
theatervoorstelling, op zondag 11 november in De 
Fontein te Nijkerk. Het is voor kinderen tot 12 jaar en 
de toegang is gratis! Vanaf 15.00 uur zijn jullie van 
harte welkom! Tot dan! 
 
 

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/
mailto:directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl
http://www.bzzzonder.nl/bsovrijdag

