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Zandoogje 1 

Horen wat je wilt horen 

Afgelopen zondag zat ik in de kerk in onze eigen 

gemeente in Barneveld. In deze Pinksterdienst 

haalde de dominee een verhaal aan dat mij aan 

het denken zette. Het verhaal ging als volgt: 

 

In winkelstraat lopen vader en zoon. Het is druk. 

De winkels zijn open, er komt muziek uit de 

winkels. Er lopen veel mensen met grote tassen 

druk pratend door de straat. 

Terwijl vader en zoon gezellig met elkaar 

kletsend door de drukke straat lopen, stopt 

vader ineens en kijkt geconcentreerd luisterend 

voor zicht uit. “Hoor je dat? Een krekel!” 

Zijn zoon trekt de wenkbrauwen op, luistert 

even, maar moet zijn schouders ophalen. “hoe 

kan dat nu? Dat je hier, op deze plek, met deze 

drukte een krekel hoort?” 

Maar terwijl de zoon verbaasd toekijkt, bukt de 

vader zich en met een vlugge beweging vangt 

hij uit een klein perkje inderdaad een krekel. 

“Je luistert waar je aandacht en je hart naar uit 

gaat. Ondanks dat je het op sommige plaatsen 

of momenten niet verwacht, kun je de meest 

bijzondere dingen tegen komen. Als je er maar 

op let! Als je aandacht en je hart er maar op 

gericht is!.” 

 

De vader grabbelt even in zijn jaszak en gooit 

wat muntjes op de grond in de drukke 

winkelstraat.  

De voorbijgangers kijken op om te horen waar 

het geluid vandaan komt… 

 

Het zette mij even stil. Waar is mijn aandacht op 

gericht? Wat hoor ik wel en wat hoor ik niet? 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 26 

lied van de 

week 

 

Psalm 45:1 (groep 5-8) 

zondag  

23 juni 

Arne S. (12 jaar) 

 

 

 

maandag  

24 juni 

Serena C. (6 jaar) 

 

 

dinsdag  

25 juni 

Thema afsluiting kleuters 

 

 

woensdag   

26 juni 

 

Thema afsluiting groep 3-5 

donderdag  

27 juni 

Thema afsluiting kleuters 

 

 

vrijdag  

28 juni 

Spreekuur gebiedsteam (8.30 uur) 

 

 

zaterdag  

29 juni 

Dean M. (7 jaar) 

 

 

agenda – week 25 

tekst van de 

week 

 

1 Johannes 4:9 (groep 6-8) 

zondag  

16 juni 

Noor B. (9 jaar) 

Aniek v D. (6 jaar) 

Samilla D. (11 jaar) 

Juf Greet (53 jaar) 

maandag  

17 juni 

 

Emma B. (6 jaar) 

Aron-Josha W. (6 jaar) 

 

dinsdag  

18 juni 

 

 

 

woensdag 

19 juni 

Schoolkamp groep 8 

Rosalynn v G. (8 jaar) 

 

donderdag    

20 juni 

 

Coen d R. (12 jaar) 

Juf Corine (31 jaar) 

vrijdag  

21 juni 

Peter K. (11 jaar) 

Meester Gert Jan (26 jaar) 

 

zaterdag  

22 juni 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

2019-2020  
In een eerder bericht heeft u al kunnen lezen dat er 
de afgelopen periode hard gewerkt is aan plannen 
om permanente extra lokalen te realiseren in plaats 
van een aantal units. 
De gemeente Nijkerk heeft hier budget voor 
toegekend. In de afgelopen periode is er met hulp 
van dezelfde architect die het huidige gebouw 
ontworpen heeft een ontwerp gemaakt om dit zo 
effectief mogelijk in te zetten en het karakter van het 
gebouw met het ‘terrassen-idee’ te behouden. 
 
Dit houdt in dat we drie extra lokalen en drie 
nevenruimtes kunnen plaatsen. 
Daarvoor is de vergunning aangevraagd en zoals het 
er nu naar uit ziet, kunnen we vrij vlot na de 
zomervakantie hiermee starten. 
De bouw zal bestaan uit twee lokalen, boven elkaar in 
de ‘oksel van het gebouw’ tegenover de lokalen van 
groep 2e en groep 8. Een derde lokaal zal bovenop 
de Triangel komen, tegenover het lokaal van groep 
3A. Bij alle drie de lokalen zullen nevenruimtes 
komen, die gebruikt kunnen worden als 
gespreksruimte, kantoor of berging. 
 
Daarnaast zal er ook in de bouw een nieuwe plek 
voor de ‘ontdektuin’ meegenomen worden. Naast het 
lokaal van groep 2e, bij de brandtrap, zal de muur 
doorgetrokken worden, zodat er een (met hek) 
afsluitbare buitenruimte komt die we kunnen 
gebruiken als kloostertuin. Ook daar zijn we blij mee. 
We willen kinderen graag met groen, groei en bloei in 
aanraking brengen, maar de voormalig ontdektuin 
kreeg in de weekenden regelmatig ongewenst 
bezoek.  
 
Zoals gezegd hopen we vrij vlot na de zomervakantie 
te kunnen starten. De schatting is dat de bouw 

ongeveer 20 weken in beslag zal nemen. In de 
tussentijd zullen we natuurlijk zorgen voor een zo 
veilig mogelijk pleingebruik. Na de bouw zullen de 
beide laatst geplaatste units (de dubbeldekker) weer 
verwijderd worden, zodat dit weer bij het plein 
getrokken kan worden. 
Daarnaast hebben we een aantal ideeën om 
gelijktijdig met de bouw een effectievere 
fietsenstalling kunnen creëren, waardoor we meer 
speelruimte op het plein krijgen. 
 
We zijn blij met deze ontwikkelingen. De Hoeksteen 
heeft in de afgelopen jaren een behoorlijke groei 
doorgemaakt. We willen een grote school zijn, met 
een kleine sfeer en krijgen hiermee ook een fysieke 
verbetering in het gebouw dat hierbij aansluit. 
Onderaan deze nieuwsbrief ziet u een impressie van 
het gebouw zoals het er na de aanpassing uit komt te 
zien.  
 
In de komende weken wordt de definitieve planning 
opgesteld met de aannemer.  
Wilt u hier meer over zien/weten, dan bent u van 
harte welkom om de schets/plattegrond te bekijken in 
de directiekamer. 
 
English 
Afgelopen schooljaar hebben we als school nagedacht 
over het vormgeven van ons Engelse onderwijs. We 
vinden het belangrijk dat kinderen vrij durven spreken 
in het Engels en dat ze voldoende woordenschat 
hebben om zich in deze taal te kunnen redden. We 
hebben uitgebreid onderzocht op welke manier we 
Engels het beste kunnen aanbieden, aansluitend bij 
onze werkwijze en visie. Inmiddels is besloten de 
Engelse methode ‘Holmwoods’ aan te schaffen. Deze 
methode is goed te gebruiken in ons thematisch 
onderwijs, omdat we thema’s kunnen kiezen die 
aansluiten bij de onderwerpen waar we op dat moment 

mee bezig zijn. In de bovenbouw (vanaf groep 5) werkt 
de methode voornamelijk digitaal. Het voordeel 
daarvan is dat elke leerling op zijn of haar eigen niveau 
verder kan werken en dat leerlingen directe feedback 
krijgen. In de middenbouw (groepen 3 en 4) werkt de 
methode nog niet digitaal, maar kan de leerkracht 
instructies geven en kunnen de leerlingen a.d.h.v. 
werkbladen zich de stof eigen maken. We zullen begin 
volgend schooljaar starten met deze methode en 
krijgen hierin ook nog externe ondersteuning en 
begeleiding.  
 
Kamp groep 8 
Komende week gaat groep 8 op kamp. Van woensdag 
t/m vrijdag bivakkeren zij in D Peppelhoeve te Putten. 
Kamp is een hoogtepunt in groep 8 en een blijvende 
herinnering. Alle groep 8-ers een heel leuk en gezellig 
kamp gewenst! 
 
Thema-afsluiting | kleuters  
In week 26 sluiten we het laatste thema van dit 
schooljaar 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 en gedaan 
hebben. Er hangt een intekenlijst op het bord naast 
de deur van het lokaal. U kunt een keuze maken uit 
vier mogelijkheden; dinsdag 25 juni òf donderdag 27 
juni (8.20 uur – 8.45 uur òf 13.05 uur – 13.30 uur). 
We nodigen u van harte uit. 
 
Materialen schoonmaken | groep 1 t/m 3  
Aan het einde van het schooljaar zijn alle 
speelmaterialen toe aan een schoonmaakbeurt. Dat 
is een hele klus, maar als iedereen een bijdrage 
levert is het een kleine moeite. In week 28 krijgt uw 
kind daarom materiaal mee naar huis om schoon te 
maken. Bijvoorbeeld een puzzel, bak met lego, kralen 
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etc. Neemt u een tas mee? Afhankelijk van het 
materiaal kunt u het afnemen met een doek, 
schoonmaken in een sopje of wassen in de 
wasmachine. Uiterlijk maandag 15 juli moet het 
materiaal schoon ingeleverd zijn bij de leerkracht. 
Eerder mag natuurlijk ook. Alvast bedankt voor uw 
medewerking! 
 
100 jaar 
Zo lang bestaat de HSN inmiddels al! Een leeftijd om 
trots op te zijn. Daarom worden er diverse jubileum 
activiteiten uitgezet om dit op de 6 scholen te vieren. 
Eén van die activiteiten is het uitgeven van een heus 
jubileum magazine. Achter de schermen wordt daar 
inmiddels hard aan gewerkt.  
Dit jubileum magazine krijgt een behoorlijke oplage 
en daarmee ook zichtbaarheid. 
 
In het jubileummagazine zal ook ruimte zijn voor 
advertenties. Dus draagt u de HSN een warm hart toe 
en wilt u uw bedrijf extra voor het voetlicht brengen bij 
een groot publiek? Informeer dan naar de prijzen en 
afmetingen van advertenties in deze bijzondere 
jubileumuitgave (oplage 2.000 exemplaren) bij 
Nelleke Hegeman via: n.hegeman@hsn-scholen.nl 
 
 
 
 
 

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/

