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Zandoogje 1 

De eerste nieuwsbrief van 2019 

2019 is van start! 

 

‘Gelukkig Nieuwjaar!’ 

‘De allerbeste wensen!’ 

‘Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar 

gewenst!’ 

 

We hebben het elkaar in alle vormen en maten 

toegewenst. 

 

Maar als je elkaar een gelukkig, gezegend  of 

het allerbeste nieuwjaar toe wenst, wat is dat 

dan? Als je er over na denkt, wát je elkaar dan 

precies toewenst, zul je daar misschien 

verschillende antwoorden in tegen komen. 

Gezondheid? Geluk? Rust na een drukke 

periode?  

 

In de kerstvakantie ruimde ik e.e.a. op thuis 

(ja… het was nodig…) en kwam ik een klein 

boekje tegen met gedichtjes van Toon 

Hermans. Daarin kwam ik onderstaand 

gedichtje tegen. 

Klein, simpel, maar bijzonder mooi. 

Het is mijn nieuwjaarswens voor iedereen die 

zich betrokken voelt bij De Hoeksteen: 

 

Wens 

Mijn liefste wens 

opnieuw geloven in de mens, 

niet altijd wijzen op zijn falen 

maar duizend malen weer herhalen 

dat hij een deel is van Gods plan, 

daar wordt de wereld mooier van. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

agenda – week 5 

lied van de 

week 

 

Psalm 84:6 (5-8) 

zondag  

27 januari 

Kerk-School-Gezinsdienst 

 

 

maandag  

28 januari 

 

 

 

dinsdag  

29 januari  

Informatieavond lezen groep 3 (19.30 uur) 

 

 

woensdag   

30 januari  

 

Open morgen (8.30 uur) 

Tobias B. (10 jaar) 

donderdag  

31 januari 

 

 

 

vrijdag  

1 februari 

Noam A. (5 jaar) 

 Yannick v R. (12 jaar) 

 Aimée S.(6 jaar)  

 Caitlyn V. (11 jaar) 

zaterdag  

2 februari 

 

 

 

agenda – week 4 

lied van de 

week 

 

Psalm 90:1 (5-8) 

zondag  

20 januari 

 

 

 

maandag  

21 januari 

 

Lynn vd H. (10 jaar) 

dinsdag  

22 januari 

Saar B. (7 jaar) 

 

 

woensdag 

23 januari 

Jort B. (5 jaar) 

 

 

donderdag    

24 januari 

 

Semi S. (8 jaar) 

vrijdag  

25 januari 

Sophie B. (7 jaar) 

 

 

 

zaterdag  

26 januari  

Willeanne F. (9 jaar) 

 Deon v R. (9 jaar)  

 Max S. (5 jaar) 

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
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Openingsdienst  
Van veel ouders hebben we de ouderbijdrage 
ontvangen. Heel hartelijk dank!  
We missen echter van een substantieel deel nog de 
ouderbijdrage.  
 
Wellicht heeft u bovenstaande al in een eerdere 
nieuwsbrief gelezen. 
We beseffen ons, dat de ouderbijdrage vrijwillig is. 
Vanuit de OC kregen we echter wel het bericht, dat er 
nog dermate veel betalingen gemist worden, dat er 
zoals het er nu naar uit ziet geen ruimte is voor alle 
activiteiten die de OC jaarlijks uitzet en bekostigd. 
Dat zou natuurlijk jammer zijn! 
 
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. 
 
Jubileumjaar & wisseling van de wacht…  
2019 is voor de Hervormde Schoolvereniging een 
jubileumjaar!  
1919 – 2019: 100 JAAR HSN!  
Iets om heel dankbaar voor te zijn…. We gaan er dit 
jaar uitvoerig bij stilstaan. Met personeel, kinderen, 
ouders en anderen om ons heen. Een 

jubileumcommissie is aan het 
werk om 2019 een speciale 
inhoud te geven.  
Vieringen, themaweken, een 
reünie… U hoort er zeker meer 
over. De officiële 
jubileumdatum is 17 juli 2019 
en daarom ligt het accent op 
de tweede helft van het jaar. 2019 begon voor het 
personeel al met een mooie nieuwjaarsfair.  
 
Op de eerste zaterdag van 2019 stond er een 
advertentie in twee landelijke dagbladen waarin een 
algemeen directeur wordt gevraagd voor de 
Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk (HSN).  
 
Tja, de conclusie is niet zo ingewikkeld… inderdaad 
hoop ik binnen afzienbare tijd de HSN te gaan 
verlaten. Ik vind het jaar 2019 en de huidige staat van 
de HSN een mooi moment om de dagelijkse leiding 
over te mogen dragen aan een opvolger.  
Hier en daar was dit al bekend en nu, na het 
verschijnen van de advertentie, wordt er soms naar 
gevraagd. Het lijkt me daarom netjes om een kort 
berichtje aan ouders en andere nieuwsbrieflezers te 
schrijven.  
In goed overleg met het bestuur van de HSN is 
afgesproken dat per 1 augustus 2019 een nieuwe 
algemeen directeur het stokje van mij hoopt over te 
nemen. Inmiddels is een sollicitatieprocedure 
opgestart. We hopen op een goede belangstelling en 
vooral dat er een kandidaat komt die bij de HSN en al 
haar geledingen past en die onze mooie 
schoolvereniging van harte wil dienen.  
 
Ook is met het bestuur overlegd dat ik in de periode 
na 1 augustus nog voor de HSN beschikbaar blijf in 
een ondersteunende rol, voor bepaalde lopende 

projecten en klussen. Het dienstverband zal naar 
verwachting begin 2020 beëindigd worden. Dan hoop 
ik met pensioen te gaan. Echter ook voor deze 
nieuwe periode zijn er alweer plannen, want stilzitten 
is niks voor mij.  
Dit alles bij gezondheid en dus met Deo Volente 
ervoor.  
 
Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te 
hebben ingelicht.  
Vriendelijke groet,  
Jan Blonk, alg dir HSN 
 
Uitnodiging Kerk-School-Gezinsdienst 
Beste ouders / verzorgers, 
In de week van maandag 21 tot en met vrijdag 25 
januari wordt er op alle christelijke scholen in Nijkerk 
en Nijkerkerveen de Kerk-School-Gezin themaweek 
gehouden. 
 
Het thema van deze week is: “ Gehoorzamen “. 
Op de scholen wordt dit thema besproken aan de 
hand van het Bijbelboek Jona. Vanuit verschillende 
gezichtspunten zullen we het thema gaan bekijken. 
Er worden psalmen en liederen aangeleerd, 
kringgesprekken gehouden en verwerkingen gemaakt 
door de kinderen. In de meeste kerken worden 
werkstukken van de kinderen opgehangen. 
De themaweek wordt in onderstaande kerken 
afgesloten op D.V. zondag 27 januari 2019. Iedere 
school is gekoppeld aan een kerk.  
(Voor De Hoeksteen is dit de Grote Kerk) 
 
Het is bijzonder dat er in zoveel kerken in Nijkerk en 
Nijkerkerveen over hetzelfde thema gepreekt en 
gezongen wordt! We hopen alle ouders en kinderen 
in één van de diensten te ontmoeten, om zo met 
elkaar de themaweek af te sluiten. 
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Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

 
U komt toch ook? Van harte welkom! 
 
We wensen u een goede dienst toe. 
Met vriendelijke groet, 
de Kerk-School-Gezin commissie 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de kerken en 
de aanvangstijden. 
Nijkerk: 
De Grote Kerk: aanvang: 09.30 uur <-  
Opstandingskerk: aanvang: 09:30 uur 
De Fontein: aanvang: 10.30 uur 
Vredeskerk: aanvang: 10.00 uur 
Kruiskerk: aanvang: 09.30 uur 
Geref. Kerk Vrijgem.: aanvang: 08.45 uur en 10.45 
uur 
De Kandelaar: aanvang: 09.30 uur 
Nijkerkerveen: 
Herv. Kerk: aanvang: 09.30 uur 
Eben-Haëzerkerk: aanvang: 10.00 uur 
Geref. Kerk: aanvang: 09.30 uur 
 
Op zoek! 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Vier dagen in de week is het tussen de middag een 
gezellige boel op de Hoeksteen.  
We eten dan gezellig met elkaar een broodje. Dit 
kunnen we doen dankzij de inzet van heel veel tso 
krachten.. Zoals u misschien wel weet groeit de 
Hoeksteen en komen er steeds meer leerlingen. Ook 
krijgen wij steeds meer leerlingen die overblijven. 
Omdat onze tso krachten af en toe niet kunnen , door 
andere bezigheden of ziekte zijn wij op zoek naar 
inval tso krachten  die ons hierbij af en toe kunnen en 
willen helpen tegen een leuke vrijwilligers vergoeding. 
Ook zijn we op zoek naar vaste krachten die elke 

maandag, dinsdag en donderdag ons willen helpen, 
ook tegen een goede en leuke vrijwilligers vergoeding 
.   
Vindt u , of kent u iemand anders die het leuk vindt 
om incidenteel op maandag, dinsdag of donderdag 
over te blijven ? Het mag ook een oma, opa, 
buurvrouw, vriendin zijn.   
 
Heeft u interesse om deel uit te maken van dit 
enthousiaste team dan kunt u zich aanmelden 
bij tsodehoeksteen@bzzzonder.nl en geef daarbij aan 
welke dag(en)  u  beschikbaar bent .   
 
TSO team de Hoeksteen  
 
Op zoek deel 2! 
Geachte ouder en/of verzorger, 
Voor de dagelijkse schoonmaak van enkele HSN 
scholen in Nijkerk, zijn wij dringend op zoek naar een 
schoonmaak medewerker. Liefst met schoonmaak 
ervaring. 
De werkzaamheden moeten na schooltijd uitgevoerd 
worden. Het aantal uur is tussen de 7,5 uur en 20 uur 
per week. 
Het salaris en overige voorwaarden zijn aantrekkelijk, 
en conform de geldende CAO. Denk hierbij dat je alle 
schoolvakanties vrij bent. 
Als je zin hebt om te werken bij een leuk, en gezellig 
schoonmaakbedrijf, op een zekers zo leuke school, 
neem dan contact op met mij zodat ik verdere 
toelichting kan geven op deze functie. Ik hoop snel 
iets van je te horen. 
 
Tevens zijn we op zoek naar vakantie medewerkers. 
Wil je werken in de schoolvakantie? Laat het ons 
weten en wie weet kunnen we iets voor elkaar 
betekenen. 
Alpha Omega facilitaire diensten 

Argonweg 7A 
3812 RB Amersfoort 
0334766541 
0611758681 dorith@alomschoon.nl  
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