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Zandoogje 1 

Een goed begin… 

… is het halve werk. 

 

Vorige week was ik vast van plan om dit stukje 

te wijden aan de themadienst. Prachtig om als 

Kerk-School-Gezin de verbinding met elkaar te 

zoeken en te vinden. Tijdens de dienst in de 

Grote Kerk maakte ik voor mijzelf een aantal 

notities in gedachten. Er kwamen verschillende 

ideeën voor een stukje in de nieuwsbrief voorbij. 

 

En toch gingen al die ideeën (net als Jona 

overigens…) overboord vanmorgen. 

 

Jona had geen ‘goed begin’. Hij legde de stem 

en opdracht van de Here God naast zich neer 

en deed het tegenovergestelde. 

 

Vanmorgen openden we als team, net als iedere 

maandagmorgen, de week. 

 

Juf Marthe vertelde ons e.e.a. over een schilderij 

dat haar geraakt had. Het ging over Jezus die 

over het water liep en de hand aan Petrus reikte. 

Prachtig.  

Net als dat God de hand aan Jona reikte door 

hem via de vis van de verdrinkingsdood te 

redden. 

 

Daarna zijn we als team in twee- en drietallen 

uiteen gegaan om in kleine groepjes voor elkaar 

en de kinderen te bidden. Hoe kun je de week 

beter beginnen dan op deze manier? 

 

Een goed begin van de week is het halve werk. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 7 

lied van de 

week 

 

Psalm 119:73 (6-8) 

zondag  

10 februari 

 

 

 

maandag  

11 februari 

 

 

 

dinsdag  

12 februari 

 

 

 

 

 

 

woensdag   

13 februari   

 

Gebedsgroep (8.30 uur) 

donderdag  

14 februari 

Guus vd H. (7 jaar) 

 Juf Stephanie (28 jaar) 

 

vrijdag  

15 februari 

 

 

 

zaterdag  

16 februari 

Tessa d K. (10 jaar) 

 

 

agenda – week 6 

lied van de 

week 

 

Onze vader – OTH 134 (3-8) 

zondag  

3 februari 

Juf Judith (30 jaar) 

Juf Jenny (53 jaar) 

 

maandag  

4 februari 

 

 

dinsdag  

5 februari 

Studiedag (kinderen vrij) 

Hajar A. (5 jaar)  

 Gerrit Jan v E. (5 jaar)  

 Anna K. (5 jaar)  

 Isa v L. (6 jaar)  

 Lieke L. (11 jaar) 

woensdag 

6 februari 

Livia v B. (5 jaar)  

 Loïs de J. (5 jaar) 

 

donderdag    

7 februari 

 

Mattias vd V. (9 jaar) 

vrijdag  

8 februari 

 Mirthe K. (12 jaar)  

 Emma vd K. (10 jaar)  

 

zaterdag  

9 februari   

Roos T. (8 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Studiedag 
Morgen hebben we als team een studiedag. Voor de 
kinderen een vrije dag, als team hebben we een vol 
programma met meerdere onderwerpen. ’s Morgens 
gaan we aan de slag met de analyse en signalering 
n.a.v. de afgenomen toetsen van de afgelopen 
periode. Ook denken we na over onze opzet en het 
verloop van onze thema’s op de middagen. 
’s Middags splitsen we ons op. De onderbouw buigt 
zich over VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) en 
de midden- en bovenbouw gaan aan de slag met 
Engels. 
Veel onderwerpen, waar ons onderwijs beter en 
mooier van wordt. Want daar gaan we voor! 
 
Juf Jeanet, juf Boukje 
Vorige week heeft juf Jeanet afscheid genomen van 
‘haar’ groep 3b. Zij mag nu van haar zwangerschaps- 
en bevallingsverlof gaan genieten. We wensen de juf 
een hele mooie en goede verdere zwangerschap toe 
en te Zijner tijd de geboorte van een prachtig kindje. 
 
Dat betekent tegelijkertijd dat we juf Boukje 
verwelkomen op onze school als nieuwe juf van 
groep 3b op de maandag en dinsdag. Juf Boukje, van 
harte welkom en een hele goede en mooie tijd bij ons 
op De Hoeksteen gewenst! 
 
Invullingen 
In de afgelopen periode hebben we een aantal 
puzzels op moeten lossen. De zwangerschap van juf 
Jeanet, de langdurige afwezigheid van juf Annelies bij 
groep 3c, de invulling van groep 8 na het 
aangekondigde afscheid van meester Rien en de 
daaraan gekoppelde functie bouwcoördinator 
bovenbouw. 
Dat is best een hele puzzel geweest. We zijn heel blij 
dat we juf Boukje kunnen verwelkomen binnen ons 

team in het verlof van juf Jeanet. Voor de groepen 3c 
en groep 8 hebben we echter intern moeten 
schuiven. Juf Bernadette zal vanaf volgende week de 
zorg voor groep 3c op zich nemen, waar juf Jolien 
haar dag in groep 4a uit zal gaan breiden naar 4 
dagen. 
Na de voorjaarsvakantie zal juf Lydia samen met juf 
Emmelie voor groep 8 gaan, waar meester Gert Jan 
en meester Daniël de zorg voor groep 5b op zich 
zullen nemen. Daarnaast zal juf Lydia de functie als 
bouwcoördinator gaan invullen. 
We zijn heel blij met deze invullingen. Blij, omdat in 
een tijd van grote leerkrachttekorten, toch nieuwe 
collega’s de weg naar de HSN weten te vinden. Maar 
ook dat we een team hebben die dit met elkaar 
oppakt en samen dagelijks werkt aan kwalitatief goed 
onderwijs voor onze kinderen. Ook dat mag gezegd. 
 
Toch snappen we dat dit ook een keerzijde heeft. Een 
leerkrachtwissel gedurende het schooljaar betekent 
voor kinderen ook een fase van wennen en aftasten. 
Ook vraagt het van ons als school extra zorg en 
aandacht voor een goede overdracht en doorgaande 
lijn. Ik zie een team om mij heen dat daar voor gaat 
en daarvoor staat. Fijn dat we daarin merken dat we 
dit samen met u als ouders kunnen oppakken.  
Dat komt de kinderen ten goede. Bedankt voor uw 
meeleven en denken daarin. 
Dat mag ook weleens gezegd worden. 
 
In de krant las ik vanmorgen een artikel over het 
lerarentekort. De schooldirecteuren werden 
opgeroepen om deze week geen vervangingen te 
regelen bij ziekte. Een statement maken… 
Dit artikel verscheen precies op een dag dat we op 
De Hoeksteen inderdaad een groep thuis hebben 
moeten houden. Ook hier waart het griepvirus rond, 
en is het ons niet gelukt om voor alle groepen 

vervanging te krijgen. Maar om dat bewust te doen? 
Nee, dat willen we niet. We kunnen nooit garanderen 
dat alles altijd lukt, maar we doen er alles aan om er 
voor te zorgen dat goed onderwijs voor de kinderen 
doorgang kan vinden. Als we dan een statement 
zouden moeten maken, dan zou dat ons statement 
zijn… 
 
Nieuwbouw 
Wellicht heeft u het meegekregen: De Hoeksteen 
gaat uitbouwen. Vorig schooljaar is er voor 
omwonenden een informatieavond geweest. Dit 
schooljaar wordt er hard gewerkt om (een deel van) 
de noodunits te vervangen door permanente uitbouw. 
Inmiddels is er vanuit het college een budget 
toegekend. We streven er naar om de school 
daarmee uit te kunnen breiden met 2 á 3 lokalen. 
Inmiddels zijn de voorlopige tekeningen klaar en 
wordt e.e.a. doorgerekend en in tijd uit gezet. 
Een spannende, maar ook mooie tijd. We houden u 
op de hoogte! 
 
Update Engels 
De Hoeksteen bouwt al een langere periode aan het 
Engels onderwijs. We nemen u graag mee in het 
proces. Begin vorig jaar hebben de midden- en 
bovenbouw zorgvuldig nagedacht over de missie 
aangaande het onderwijs van deze 'vreemde taal'. 
Vanuit de missie van de school 
('persoonsontwikkeling om van waarde te zijn') 
formuleerden we de volgende missie voor het Engels 
onderwijs: "Leerkrachten en leerlingen kunnen vanuit 
enthousiasme en zelfvertrouwen vrij in het Engels 
communiceren, hun mening en gevoel uiten en een 
dialoog aangaan” . 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

Vorig jaar hebben we verschillende activiteiten, als 
een pilot, binnen de groepen aangeboden. 
Gaandeweg ontdekten we wat wél en niet werkt. Als 
school hebben we niet voor de meest eenvoudige 
weg gekozen. We zouden er voor kunnen kiezen om 
alleen een methode aan te schaffen en daarmee 
klaar te zijn. Dat voldoet echter niet helemaal aan het 
onderwijs zoals we dit op De Hoeksteen proberen 
vorm te geven. En dus kiezen we voor een andere 
route. Een route waarvan wij geloven dat deze 
langdurig effectief is. 
 
De missie van De Hoeksteen is om kinderen te 
begeleiden in hun brede (persoons-) ontwikkeling om 
van waarde te zijn in hun omgeving. We zijn ervan 
overtuigd dat het hierbij essentieel is dat kinderen de 
belangrijkste voertaal van de wereld kunnen en 
durven spreken. Om dit ideaal te bereiken proberen 
we ons Engels onderwijs zoveel mogelijk vorm te 
geven binnen de thema's, binnen de sociale interactie 
tussen leerlingen en leerkrachten. Niet de 
eenvoudigste weg, wel de beste voor het onderwijs 
van onze school. 
 
Dit jaar worden alle leerkrachten van de midden- en 
bovenbouw getraind in hun Engelse vaardigheden en 
de didactiek. Onze missie is namelijk om zowel 
leerlingen als leerkrachten vol zelfvertrouwen in het 
Engels te laten communiceren. Het bereiken van 
deze missie begint bij ons als leerkrachten. We 
worden getraind door ontzettend vaardige en 
professionele trainsters van Driestar Educatief 
(Gouda). 
 
Naast deze training, het langzaam integreren van 
Engels binnen ons (thematisch-) onderwijs schaffen 
we dit voorjaar ook een methode aan om de 
doorgaande lijn en het gefundeerd aanbieden van de 

woordenschat te waarborgen. Al met al gebeurt er 
genoeg. De leerkrachten zijn er druk mee. Hopelijk 
plukken we er op afzienbare termijn de vruchten van. 
Om van waarde te zijn! 
 
Spreekavond 
Dinsdag 19 en donderdag 21 februari zijn er weer 
spreekavonden n.a.v. het rapport. Een aparte 
uitnodiging volgt nog, maar wellicht kunt u er vast in 
uw agenda rekening mee houden. 
 
Herhaling vacature schoonmaak 
Helaas is er op onderstaande advertentie van ons 
schoonmaakbedrijf nog (te) weinig respons gekomen. 
Daarom nogmaals vermeld. Mocht u iemand weten 
die hier wellicht interesse in heeft, geef gerust door. 
 
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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