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Zandoogje 1 

#prachtberoep 

Er wordt op veel over onderwijs geschreven. De 

kranten, de ‘social’ media, enz. Dat is niet 

vreemd. Het is iets waar iedereen mee te maken 

heeft, en waar iedereen ervaringsdeskundige in 

is. 

Ik doe weinig met social media, maar twitter volg 

ik wel. Makkelijk om te selecteren wat je wel en 

niet leest en veelal wordt er doorgelinkt naar 

grotere, interessante artikelen. 

Er wordt veel geschreven over lerarentekort, 

werkdruk, prestatie, enz. Het is dan bijzonder 

om te merken dat er een soort tegenbeweging 

op gang komt. Op twitter wordt dat gekoppeld 

aan de hashtag #prachtberoep. 

En terecht, we hebben ook een #prachtberoep! 

#prachtberoep, als een kind vol verwondering 

een vlinder bewondert 

#prachtberoep, als je een luisterend oor kunt 

bieden 

@prachtberoep, als we iets uitleggen en we zien 

dat het lukt 

#prachtberoep, als we als team de week in 

gebed kunnen beginnen. Gewoon, in kleine 

groepjes door de school 

#prachtberoep, als we de toekomst vorm geven 

#prachtberoep, als we het Paasverhaal kunnen 

vertellen 

#prachtberoep, als we een afspiegeling mogen 

zijn van de Leraar met een hoofdletter  

 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

agenda – week 16 

tekst van de 

week 

 

1 Korinthe 13:13  (groep 6-8) 

zondag  

14 april 

 

 

 

maandag  

15 april 

Thema afsluiting kleuters 

 

 

dinsdag  

16 april 

Thema afsluiting groep 3 – 8 

Schoonmaakavond (19.00 uur) 

 

woensdag   

17 april 

 

Speelgoedochtend kleuters 

Noud R. (5 jaar) 

Silke S. (7 jaar) 

 

donderdag  

18 april 

Studiemiddag (kinderen ‘s middags vrij) 

Stefan de J. (6 jaar) 

 

vrijdag  

19 april 

Goede Vrijdag (kinderen vrij) 

Fay A. (8 jaar) 

Luca P. (5 jaar) 

zaterdag  

20 april 

 

 

 

agenda – week 15 

lied van de 

week 

 

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem – OTH 112 

(groep 5-8) 

zondag  

7 april 

 

 

 

maandag  

8 april 

 

 

dinsdag  

9 april 

 

 

 

woensdag 

10 april 

Gebedsgroep (8.30 uur) 

Nomi D. (12 jaar) 

Sylvie S. (7 jaar) 

Juf Lydia (24 jaar) 

donderdag    

11 april 

 

Informatieavond ouders groep 1f (19.30 uur) 

vrijdag  

12 april 

Mels v E. (6 jaar) 

Zara K. (9 jaar) 

Rachel S. (11 jaar) 

zaterdag  

13 april 

 

 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://www.facebook.com/pages/De-Hoeksteen-Nijkerk/473704219421697
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mailto:directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl
http://hoeksteen.hsn-scholen.nl/


 
 

 

‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Ouderenquête 
Graag willen we weten hoe u als ouder aan kijkt tegen 
onze school. Wat gaat goed en wat kan er beter? 
 
Dat doen we geregeld d.m.v. een enquête. Dit keer 
doen we dit voor het eerst online via WMK (Werken 
met Kwaliteitskaarten). 
 
Na verzending van deze nieuwsbrief, krijgt u een 
aparte mail met een directe link, maar ook  
inloggegevens, mocht de link niet werken.  
 
Na inloggen kunt u antwoord geven op vragen over 
onze school. Veel daarvan kunt u scoren d.m.v. een 
vierpuntsscore. Daarbij is: 
1 = helemaal niet eens/helemaal niet van toepassing 
2 = niet eens/niet van toepassing 
3 = eens/wel van toepassing 
4 = helemaal eens/volledig van toepassing 
 
Geeft u bij het scoren van de vragen uw beeld over De 
Hoeksteen weer. Bij sommige vragen kan het handig 
zijn om één van uw kinderen in gedachten te nemen. 
 
De uitslag van deze enquête zullen we bespreken in 
het team en met de medezeggenschapsraad. De 
verbeterpunten nemen we op in ons schoolplan, 
waarin we ons ontwikkelplan voor de komende vier 
jaar omschrijven. 
 
Behalve algemene vragen, heeft de MR ook een paar 
vragen toegevoegd over onze schooltijden. Zoals u 
wellicht weet, wordt er landelijk veel gesproken over 
diverse schooltijdenmodellen. Onze MR heeft van een 
aantal ouders de vraag gekregen of ook De Hoeksteen 
hier over na gaat denken. In deze enquête zijn daarom 
wat vragen toegevoegd, waarmee de MR wil peilen 
hoe dit thema onder ouders leeft. 
 

De enquête zal t/m de meivakantie open staan. We 
willen u echter vragen niet al te lang te wachten met 
invullen. Van uitstel komt namelijk soms afstel en hoe 
vaker de enquête ingevuld wordt, hoe beter het beeld 
is dat we door de beantwoording van de vragen 
krijgen. 
 
Wilt u ons helpen door het invullen? 
 
Heel hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Juf Bernadette 
Juf Bernadette had een hele blijde mededeling: ze is 
in verwachting! Samen met haar man Wouter hopen 
ze over een aantal maanden hun eerste kindje te 
ontvangen. 
Een prachtig en fantastisch bericht. 
De juf is echter zo misselijk van de zwangerschap, dat 
ze al een poosje niet heeft kunnen werken. Ook 
medicatie heeft geen baat op het moment. 
We hopen dat de juf snel weer wat opknapt en kan 
genieten van een verder voorspoedige zwangerschap 
heeft. 
 
Thema-afsluiting | kleuters  
In week 16 sluiten we het vierde thema af. Voor de 
kleuters doen we dit in de vorm van een inloop (van 
tevoren intekenen). Eén ouder per kind mag zo’n 20 
minuten meespelen met uw kind over het thema. U 
krijgt zo een idee wat de kinderen in de afgelopen 
periode geleerd hebben over het thema ‘Buiten’. Er 
hangt een intekenlijst op het bord naast de deur van 
het lokaal. U kunt een keuze maken uit vier 
mogelijkheden; maandag 15 april òf dinsdag 16 april 
(8.20 uur – 8.45 uur òf 13.05 uur – 13.30 uur). We 
nodigen u van harte uit. 
 
Eindtoets groep 8  

Op woensdag 17 april is de eindtoets voor de kinderen 
van groep 8. Scholen mogen zelf kiezen welke 
eindtoets zij afnemen. Binnen onze schoolvereniging 
(HSN) nemen wij de Dia-eindtoets af; de toets is op 
één dagdeel te maken.  
Het is belangrijk dat de leerlingen uitgerust aan het 
dagdeel beginnen zodat zij optimaal kunnen 
presteren. 
 
Verkeersexamen 
Vorige week hebben alle (!) leerlingen van groep 7 het 
theoretisch verkeersexamen afgelegd én gehaald! 
Van harte gefeliciteerd. Knap! 
Morgen volgt het praktisch examen. Heel veel succes 
daarbij. 
 
Koningsdag 
In de bijlage van deze mail vindt u de uitnodiging van 
de Oranjevereniging Nijkerk, samen met het liedblad 
voor de aubade. 
 
 
 
 
 


