
 

 

nieuwsbrief    
vrijdag 15 februari 2019 

 

 

Curlen 

 

Het is een beetje een buitenbeetje op de 

Olympische Spelen. Curlen.  

Jeu de Boules op ijs. En met een bezem zo snel 

mogelijk de baan van de steen beïnvloeden. 

Niet om vuiltjes weg te vegen, maar juist om meer 

of minder weerstand te creëren, waardoor de steen 

op de juiste plaats terecht komt. 

 

Ik hoorde dat het begrip ‘curling-opvoeders’ laatst 

in een bekend tv-programma gebruikt werd. Een tijd 

terug had ik er al over gelezen. Curling-opvoeders.  

 

Hoe zien wij onszelf als opvoeders thuis of op 

school? Zijn wij curling-opvoeders in de zin dat we 

alle vuiltjes en weerstand voor onze kinderen weg 

willen vegen? Dan lopen we het risico dat de steen 

doorschiet en we de kinderen juist niet op de 

gewenste plek brengen.  

Maar door alle weerstand maar te laten bestaan en 

juist niet te helpen, lopen de kinderen vast en 

strandt de steen ruim voor het doel. 

 

Misschien moeten we juist wél op die curlers lijken. 

Soms vegen, soms bewust ook niet. Ik vind dat als 

opvoeder best weleens een lastige spagaat: hoe 

help je ze, en hoe help je ze misschien meer door 

juist niet te helpen? 

 

Misschien wel net als Jezus Petrus helpt. 

Petrus ervaart op verschillende momenten (lopen 

op het water, op de binnenplaats bij Kajafas, later 

als apostel, enz.) dat hij ruimte en 

verantwoordelijkheid krijgt. Het gaat niet vanzelf. 

Maar iedere keer, als het lijkt dat het hem boven het 

hoofd groeit en het zelf niet meer redt, is daar een 

uitgestoken hand. Wel vrijheid, geen loslaten. 

 

Herman van den Berkt 

 Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

 

 

 

 

Zandoogje 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 10 

lied van de 

week 

 

LvdK 392 : 1 (Abide with me) (3-8) 

zondag  

3 maart 

 

 

 

maandag  

4 maart 

Hoofdluiscontrole (8.30 uur) 

 

 

 

dinsdag  

5 maart 

 

 

 

woensdag   

6 maart   

 

Younes B-s-a (12 jaar) 

Vera v ’t K. (7 jaar) 

Simay S. (7 jaar) 

donderdag  

7 maart 

 

 

 

vrijdag  

8 maart 

 

 

 

 

 

 

zaterdag  

9 maart 

 

 

 

agenda – week 8 

lied van de 

week 

 

Psalm 102 : 10 (5-8) 

zondag  

17 februari 

Naud B. (9 jaar) 

Juf Wilrieke (39 jaar) 

 

maandag  

18 februari 

 

Rapporten online 

Schoonmaakavond (19.00 uur) 

Spreekavond groep 8 

Juf Jolien (21 jaar) 

dinsdag  

19 februari 

Spreekavond (18.30 uur) 

Spreekavond groep 8 

 

woensdag 

20 februari 

 

 

 

donderdag    

21 februari 

 

Afsluiting thema  

Spreekavond (18.30 uur) 

vrijdag  

22 februari 

Continurooster tot 13.00 uur 

Spreekuur Gebiedsteam (8.30 uur) 

Floris B. (12 jaar)  

 Hidde B. (5 jaar)  

 Daan W. (7 jaar)  

 Juf Martha (40 jaar) 

zaterdag  

23 februari   

Jessie vd B. (7 jaar) 

Sven vd B. (11 jaar) 

Eva v R. (9 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!’ 

Jarigen in de Voorjaarsvakantie  
 
Zo 24 februari Eva K. (6 jaar)  
  Anna S. (9 jaar) 
  Ginger V. (11 jaar 
Di 26 februari Bram C. (5 jaar)  
  Mirthe H. (11 jaar) 
Wo 27 februari Wytse J. (10 jaar)  
Do 28 februari Bram B. (7 jaar)  
  Stijn de G. (7 jaar) 
Za 2 maart Justin v. P.(7 jaar) 
 
 
Schoonmaakavond 
Komende week sluiten we weer een thema af. Na de 
voorjaarsvakantie starten we 
graag in een frisse school, met 
een nieuw thema. Daarom is er 
maandag de 15e weer een 
schoonmaakavond. In de 
bijlage bij de nieuwbrief vindt u 
het rooster voor deze avonden. 
Mocht u niet kunnen, dan graag 
onderling ruilen. 
 
Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen zit weer behoorlijk 
vol. 
Mocht uw zoon of dochter iets missen, dan is het 
goed om komende week even in de bak te kijken. Na 
de voorjaarsvakantie zullen we de bak weer legen en 
de inhoud schenken aan de kledingbeurs. 

 

Afscheid meester Rien 
Komende week is het de laatste week van meester 
Rien als leerkracht van De Hoeksteen. Hij maakt de 
overstap naar het Corlaer College om daar 
Nederlands te geven.  
Meester Rien heeft behalve op De Hoeksteen, ook op 
de Ichthusschool gewerkt. Bij ons op De Hoeksteen 
heeft hij de rol als bovenbouwcoördinator vervuld en 
afgelopen jaar ook verenigingsbreed als schoolcoach. 
Het onderwijs op De Hoeksteen had en heeft zijn 
hart. In de verschillende rollen binnen onze school 
heeft hij daar een grote bijdrage aan geleverd. Zijn 
vermogen om vanuit visie en ook dromen vooruit te 
kijken en hierin anderen in te prikkelen heeft de 
school veel gebracht. 
We wensen meester Rien veel zegen toe bij zijn 
nieuwe start na de voorjaarsvakantie op het Corlaer! 
Als team nemen we woensdagmiddag afscheid van 
meester Rien. Ouders en andere belangstellenden 
hebben donderdag- en vrijdagmiddag na schooltijd op 
eigen gelegenheid de mogelijkheid om de meester de 
hand te drukken. 
 
Spreekavonden 
Volgende week zijn de spreekavonden. Mooie 
momenten om samen met de leerkrachten na te 
denken over de ontwikkeling van uw kind. 
Gisteren heeft u de uitnodigingen met datum en 
tijdstip via uw kind gekregen.  
 
Helaas werkte de oudergespreksplanner van 
Parnassys niet zoals gewenst. Techniek is fijn, maar 
‘ouderwets’ papierwerk is niet altijd minder praktisch! 
Bij de ouders waar we geen voorkeursdatum van 
gekregen hebben, zijn we er vanuit gegaan dat er 
geen voorkeur is, en deze hebben we zelf ingedeeld.  
 

We hopen op mooie en opbouwende gesprekken, 
waar de kinderen profijt van hebben! 
 
Vakantie 
Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf, breekt de zon door. 
De dagen worden weer langer en het voorjaar komt 
voorzichtig om de hoek kijken. 
Volgende week start de voorjaarsvakantie. Een week 
genieten van hele andere dingen.  
Allemaal een hele goede voorjaarsvakantie gewenst! 

 
 


