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Zandoogje 1 

Kerstgedachte 

In de afgelopen tijd hebben we op school 

uitgebreid stil gestaan bij Kerst. Een feest van 

licht, van samen, van sfeer ook.  

Maar vooral een feest van verrassing!Niemand 

had aan zien komen dat de belangrijkste 

geboorte ooit, in een stal plaats zou vinden. Dat 

de grootste Koning in de armste 

omstandigheden zou komen. Dat de redder van 

de wereld niet de verlosser voor de Joden van 

de Romeinse overheersers zou zijn, maar de 

verlosser van iedereen. 

 

Deze week kwam Boris zijn opstel over Kerst 

laten lezen. Ik heb Boris gevraagd of ik zijn 

verhaal in de nieuwsbrief mocht plaatsen, omdat 

ik hem zo mooi vind. “Wat vindt u er dan zo mooi 

aan meester?” vroeg hij. 

Nou Boris, jij hebt Kerst begrepen! 

 

Hoi ik ben boris ik ben 8 ik ga julie een bijbel stuk 

voorlezen 

Er was eens een wereld waar het alen 

Donker was en nog geen mensen en dieren en 

er was een god en die heefd 

Ons gemaakt en er kwam een redder hij hete 

jezus en die god was zuper magtig en die heefd 

de wereld gemaakt 

En jezus heefd nooit iets leleks gedaan 

We vieren met kerst dat de redder is gebboren 

en hij is in een kriben geboren 

 

Kerst is een prachtig feest van gezelligheid, 

samen zijn en licht. Dat wens ik u allemaal toe. 

Maar ik wens ons allemaal ook toe, dat we Kerst 

begrijpen, zoals Boris het begrijpt… 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

agenda – week 3 

lied van de 

week 

 

‘k Stel mijn vertrouwen - OTH 444 (groep 1-8) 

zondag  

13 januari 

 

 

 

maandag  

14 januari 

Deze week: open morgens groepen 2, 4, 6 

 

 

dinsdag  

15 januari  

Jent B. (6 jaar) 

Mare B. (6 jaar) 

Fabienne K. (8 jaar) 

woensdag   

16 januari  

 

Gebedsgroep (8.30 uur) 

Emilie L. (10 jaar) 

donderdag  

17 januari 

 

 

 

vrijdag  

18 januari 

Spreekuur gebiedsteam (8.30 uur) 

Julia V. (11 jaar) 

 

zaterdag  

19 januari 

Thijs H. (7 jaar) 

 

 

agenda – week 2 

tekst van de 

week 

 

Spreuken 3:5 (groep 6-8) 

zondag  

6 januari 

Juf Natasja (24 jaar) 

 

 

maandag  

7 januari 

 

Hoofdluiscontrole  

Juf Alize (38 jaar) 

dinsdag  

8 januari 

Timo S. (12 jaar) 

 

 

woensdag 

9 januari 

 

 

 

donderdag    

10 januari 

 

Juf Emmelie (25 jaar) 

vrijdag  

11 januari 

Naomi K. (7 jaar) 

Bente vd W. (9 jaar) 

 

zaterdag  

12 januari  

Suze P. (10 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
http://hoeksteen.hsn-scholen.nl/


 
 

 

‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Jarig in de Kerstvakantie 
Zondag 23 december  Iouan B. T. (10 jaar) 
Maandag 24 december  Jasper L. (10 jaar) 
    Tijs L. (7 jaar) 
Dinsdag 25 december  Amana B-s-A (8 jaar) 
Woensdag 26 december Yoëlla P. (5 jaar) 
    Kenzo U. (6 jaar) 
    Endy vd V. (7 jaar)
    Noah W. (12 jaar) 
Zaterdag 29 december  Lieke L. (5 jaar)  
    Ids v M. (7 jaar) 
Zondag 30 december  Jasmijn v H. (7 jaar) 
Woensdag 2 januari  Juf Ella (61 jaar) 
Donderdag 3 januari  Lynn A. (5 jaar) 
Vrijdag 4 januari  Anna vd V. (11 jaar) 
Zaterdag 5 januari   Wiljem K. (12 jaar) 
    Juf Jeanet (34 jaar) 
 
Open morgen 
Op woensdag 30 januari 2019 is de jaarlijkse open 
morgen van alle basisscholen in Nijkerk. 
Ouders die op zoek zijn naar een passende school 
voor hun zoon / dochter krijgen de gelegenheid zich 
te oriënteren.  
Deze morgen kunt u vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur de 
school vrijblijvend binnenlopen. Ook als u al besloten 
hebt uw kind aan te melden bij De Hoeksteen, bent u 
(met uw kind) van harte welkom. Uiteraard is het ook 
mogelijk uw kind direct aan te melden.  
Mocht u in uw omgeving mensen kennen die 
overwegen om voor De Hoeksteen te kiezen, dan zou 
het fijn zijn als u dit aan hen door wilt geven. 

 

Bericht mevr. Houtkamp 
Van mevr. Houtkamp, moeder van Anne Louise gr7a, 
Jarel gr 5b, Rozalin gr 3c en Aron gr2b en collega op 
de Ichthusschool, kregen we een bijzonder mooi 
bericht. 
Na een tweede operatie blijkt zij nu ‘schoon’ verklaard 
te zijn. Een prachtig bericht zo vlak voor de 
kerstvakantie. We wensen haar een verder goed 
herstel toe! 
 
Even voorstellen 
Per 1 februari zal juf Boukje 
Segaar bij ons op school 
komen werken. Zij zal juf 
Jeanet gaan vervangen in 
groep 3b, die dan mag gaan 
genieten van haar 
zwangerschaps- en 
bevallingsverlof. 
 
Hieronder stelt juf Boukje 
zichzelf voor: 
Hallo allemaal, ik ben Boukje Segaar, 39 jaar jong en 
ik woon met mijn man Michiel en mijn 2 kinderen, 
Amélie en Alain in Nijkerk 
Ik werk al vele jaren op een basisschool in 
Woudenberg. Dus het is nu tijd voor een nieuwe 
uitdaging.  
Ik heb reuze veel zin om straks op de Hoeksteen te 
beginnen in groep 3. Ik geef nu les aan groep 4, maar 
ik heb ook vaak lesgegeven aan groep 3 dus dat gaat 
vast goed komen. 
Tot ziens en groeten van Boukje .  
 
 

 

 
 

Juf Natasja 
Voor juf Natasja breken bijzondere tijden aan. 
Afgelopen week heeft zij, samen met ‘haar’ Julian, de 
sleutel van hun toekomstig huis gekregen. Een 
drukke klustijd breekt dus aan. Op 18 januari zullen 
zij voor de wet trouwen. De feestdag en kerkelijke 
inzegening zullen op een later moment volgen. 
Juf Natasja, geniet van een bijzondere tijd en veel 
geluk en zegen gewenst. 
 
Herinnering ouderbijdrage 
Graag herinneren we u aan de ouderbijdrage van dit 
seizoen, wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt.  
 
De bijdrage 2018-2019 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 zo spoedig mogelijk overmaken 
onder vermelding van de naam en groep van uw kind 
op rekening NL48RABO0110056167 ten name van 
basisschool ‘De Hoeksteen’ te Nijkerk’. Het geld 
wordt besteed aan schoolzaken die buiten de 
overheidsvergoeding vallen. Uw bijdrage is van grote 
waarde om dit alles te realiseren! Alvast bedankt voor 
uw bijdrage!  
 
Foto’s Sinterklaasviering 
Sinterklaas lijkt al enige tijd geleden. Inmiddels zijn de 
foto’s op de website geplaatst. I.h.k.v. de AVG 
hebben we een selectie van de gemaakte foto’s op 
de website geplaatst.  
 


