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Nummer 1 

1-4 

Wat een uitslag. Of je nu van voetbal houdt of 

niet, je kunt bijna niet gemist hebben dat er 

dinsdagavond gevoetbald werd. Het werkt een 

soort verbindend, verbroederend. ‘We’ hebben 

succes in Europa.  

 

We willen graag de beste zijn. Presteren. 

Vooraan staan. Op het hoogste podium staan. 

Op zich is dat iets van alle tijden. En is het een 

slecht streven? Ergens goed in zijn? Misschien 

wel het beste?  

Zelf de discipelen discussieerden al over de 

vraag wie van hen de belangrijkste was (Luk. 

9:46). Wie is de ‘beste volgeling’? Is dat nu zo’n 

raar of slecht streven?  

 

Het mooiste vind ik het antwoord dat ze krijgen. 

Jezus geeft het antwoord door een kind als 

voorbeeld te nemen. Misschien heeft hij wel aan 

één van de moeders toestemming gevraagd of 

dat even mocht. 

‘Wie de minste kan zijn, zal het belangrijkste 

zijn.’ 

 

Kunnen we ook het beste zijn in het ‘onszelf aan 

de kant zetten’? 

 

Als ik op De Hoeksteen rondloop, kinderen 

spreek en om mij heen kijk, zie ik veel mooie 

leermomenten bij kinderen.  

 

Maar andersom leren wij misschien wel meer 

van de kinderen. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

agenda – week 12 

lied van de 

week 

 

 Psalm 81:12 (groep 1-8) 

zondag  

17 maart 

 

 

 

maandag  

18 maart 

Bregje S. (5 jaar) 

 

 

dinsdag  

19 maart 

Esmee vd B. (8 jaar) 

 

 

woensdag   

20 maart 

 

 

donderdag  

21 maart 

Jinthe V. (5 jaar) 

 

 

vrijdag  

22 maart 

Juf Alexandra (45 jaar) 

 

 

zaterdag  

23 maart 

 

 

 

agenda – week 11 

tekst van de 

week 

 

Johannes 11:25 (groep 6-8) 

zondag  

10 maart 

Fenna J. (8 jaar) 

 

 

maandag  

11 maart 

 

Tamara R. (11 jaar) 

dinsdag  

12 maart 

Cas G. (6 jaar) 

Elieve K. (8 jaar) 

Amélie W. (10 jaar) 

woensdag 

13 maart 

Biddag 

Gebedsgroep (8.30 uur) 

 

donderdag    

14 maart 

 

Leer Kracht live (CHE) 

Bram T. (6 jaar) 

Julian v T. (8 jaar) 

vrijdag  

15 maart 

Jasmijn S. (6 jaar) 

 

 

zaterdag  

16 maart    

Loïs A. (5 jaar) 

Twan vd B. (7 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Geboortenieuws! 
Afgelopen zondag is juf Jeanet bevallen van een 
prachtige dochter. Ze heet Tamar (Tamar Ariane 
Joanne). Juf Jeanet, vader Arnold en grote broer 
Maurits en zus Elvira: van harte gefeliciteerd en veel 
geluk en zegen gewenst! 
 

 
 
Aanmeldingen  
Inmiddels wordt er op de achtergrond al hard gewerkt 
aan alle voorbereidingen op het nieuwe schooljaar 
2019-2020. Daarvoor is het erg prettig als we alle 
leerlingen die volgend jaar instromen goed in kaart 
hebben. Mocht u dus nog broertjes, zusjes, 
buurkinderen, neefjes, nichtjes, enz. kennen die 
komend schooljaar 4 jaar worden en graag naar De 
Hoeksteen komen, dan horen we dit graag! 
 
Biddag  
thema ’Wat vraag jij?’ 
Op woensdag 13 maart 2019 
vieren we met de kinderen biddag. 
Ook dit jaar doen we dat samen 
met de kerken rondom een 
bijbelgedeelte. Dit keer staat de 
geschiedenis van Koning Salomo 

centraal (1 Koningen 3:1-15). Dit gedeelte beschrijft 
hoe God aan de koning Salomo verschijnt en vraagt 
wat hij wil hebben. Salomo vraagt om een wijs hart. 
Het thema van de map is ‘Wat vraag jij?’ 
  
Daarnaast zullen op school ook andere verhalen 
rondom dit thema worden besproken. Dit jaar zijn er 
biddagdiensten op 13 maart in de Grote kerk en in de 
Fontein (beide diensten aanvang: 14.30 uur). De 
collecte is bestemd voor Open Doors.  
 
Van buiten word je beter.  
Buitenspelen zou een vak moeten zijn op school, zo 
concludeerde eens de beste voetballer van Nederland. 
Als Hoeksteen zien we (vrij) spel als een cruciale 
aanleiding voor de persoonsontwikkeling van onze 
leerlingen. In deze tijd staat buitenspelen te vaak 
buitenspel en dat is niet logisch. Buiten spelen met 
leeftijdsgenoten brengt immers naast de vele fysieke 
voordelen, juist veel kansen met zich mee tot sociale 
integratie, creatief handelen, oefenmomenten voor het 
grote mensen leven; "en dan ben jij de gevlekte panter 
en dan ben ik fluisterbries en dan gaan we samen op 
jacht, en dan gaan we straks lekker bij het kampvuur 
de vredespijp roken...ugh" U weet hoe dat gaat.  
 
Om het buitenspelen naar een dieper niveau te krijgen, 
heb ik samen met een aantal leerlingen het SWAT 
opgericht. Wat staat voor Schoolpleinen, Wow (als in: 
vreugdekreet) Actie, Team. Al heel wat dromen zijn de 
revue gepasseerd! Zie bijgevoegde afbeeldingen van 
onze dromen.  

 
Deze dromen kunnen we niet realiseren zonder uw 
hulp! Binnenkort zullen de leden van het SWAT een 
aantal acties op touw zetten om geld in te zamelen om 
deze droom werkelijkheid te zien worden. Want onze 
dromen hebben een behoorlijk prijskaartje. 

 

Maar mocht u na het zien van de ontwerpen zo iets 
hebben van die fluisterbries en dat vuurtje wil ik graag 
aanwakkeren, hoe kan ik jullie naast (bedrijfs) 
sponsoring verder helpen?  Bijvoorbeeld door het 
leveren van materialen, manuren of dat u zelf deel 
wordt van het SWAT door bijvoorbeeld een dag(deel) 
te komen zagen en timmeren. Onze grote droom is dat 
tenminste de droomboomhut helemaal door 
HoeksteenSWAT kan worden gerealiseerd.  
Helpt u ons mee om buitenspelen een van de 
belangrijkste vakken te laten worden op school?  
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opendoors.nl%2F&data=01%7C01%7Ch.vandenberkt%40hsn-scholen.nl%7C3a1cac915e8d4af4d0fb08d6a2323dbc%7C8b2a5a3c02584743abfff4567f2d388c%7C1&sdata=uuIdRTENA%2B%2F4O1yfz9e%2BFhXYYKSiet%2BkVEcpOrRO8uQ%3D&reserved=0
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Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

Bij interesse, opmerkingen of vragen, stuur me even 
een mailtje: j.rommers@hsn-scholen of bel me op: 
0633727796.   
 
Zie ook bijgevoegd filmpje dat onze SWAT gemaakt 
heeft! 
 https://www.youtube.com/watch?v=9CQ152Pze8M  
 
Parro 
Binnenkort willen we schoolbreed gebruik maken van 
de Parro-app. Een app waarmee we met u kunnen 
communiceren, foto’s kunnen delen, afspraken 
kunnen maken en wij u makkelijk een berichtje kunnen 
sturen bij bijvoorbeeld ziektevervanging. 
We zien hier een aantal voordelen in, voornamelijk: 

- Een vervanging van veel mail berichten 
- Minder risico dat berichten in een spambox 

verdwijnen of over het hoofd gezien worden 
- In een veilige omgeving foto’s delen 
- U kunt makkelijk uw privacy voorkeuren (AVG) 

aanpassen 
- Een automatische koppeling met Parnassys, 

ons leerlingadministratiesysteem 
 
Hoe gaan we dit invoeren? 
 
Deze week hebben de leerkrachten allemaal Parro 
bekeken. Ze kunnen inloggen en de app (via telefoon, 
tablet of het web) uitproberen en ontdekken. 
Over een tweetal weken krijgt u een bericht van ons 
met uitgebreidere toelichting en een koppelcode, 
zodat u hier ook gebruik van kunt maken. De periode 
tot de zomervakantie zullen we hier steeds meer 
gebruik van maken en als ‘invoerfase’ gebruiken.  
Na de zomervakantie zullen 
we hier schoolbreed 
structureel gebruik van maken 
Wilt u meer weten? Lees dan 
verder op www.parro.com  
 

‘Parro’ is in de Apple App Store of Google play 
store te vinden op uw telefoon en/of tablet. Voor 
'Parro' op de computer of Windows Phone: Ga naar 
https://talk.parro.com 
 

Overigens, of we nu Parro, mail, whatsapp gebruiken 
of ouderwets een brief sturen, dit zal nooit in de plaats 
komen van het gesprek. Dus blijf vooral binnen komen 
lopen en laten we elkaar vooral veel blijven spreken! 

 
CHE Leer Kracht live 
Op donderdagmorgen 14 maart doet De Hoeksteen 
mee aan CHE Leer Kracht live. 
Op deze morgen is iedereen overweegt leerkracht te 
worden in het basisonderwijs en het onderwijs eens 
‘live’ mee te maken, bij ons welkom. 
We hebben een prachtig vak(gebied) en willen graag 
meewerken aan het enthousiasmeren van onze 
toekomstige meesters en juffen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kledingbeurs 
Op vrijdag 5 april houden we onze tweedehands 
kinderkledingbeurs! 
Iedereen hartelijk welkom van 9.30-12.00 
uur in de Opstandingskerk, Hoefslag 132. De 
opbrengst gaat dit voorjaar naar Friends of Bethel. 
Deze stichting zet zich in voor alleenstaande ouders 
en hun kinderen in Ethiopië. Voor baby’s en jonge 
kinderen biedt Friends of Bethel een veilige 
dagopvang en kleinschalige kleuterschool. In Ethiopië 

zijn geen sociale voorzieningen. Door de opvang die 
Friends of Bethel biedt, kunnen de ouders (vaak 
moeders) met een gerust hart gaan werken. Zo 
verdienen ze zelf de kost en ’s avonds slapen de 
kindjes lekker thuis. (www.friendsofbethel.nl) 
Voor deze beurs zijn we op zoek naar nette, schone 
tweedehands kinderkleding. Heeft u kleding wat we 
mogen verkopen voor dit goede doel, dan kunt u dit 
vanaf half maart inleveren in de mand die komt te 
staan bij de kleuter ingang. 

 
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een drietal bijlagen. Een 
poster ‘CHE Leer Kracht live’ waar u in deze 
nieuwsbrief over kunt lezen. 
 
Een uitnodiging voor een leuke kindersing-in in De 
Fontein op zondag 17 maart. 
 
Een uitnodiging voor de cursus ‘Jong-Leren’  
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