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Zandoogje 1 

Hoe gewoon is gewoon? 

Afgelopen maandag startten we, zoals iedere 

maandag, de week met het team. Juf Jennifer 

deed dit met een simpele rozijn. Hoe bewust zijn 

we van de kleine, mooie, bijzondere dingen? 

Hoeveel eten, consumeren, doen, denken we 

zonder er bewust bij stil te staan? Hoeveel is er 

niet ‘gewoon’ maar eigenlijk heel bijzonder? Is 

gezondheid gewoon? 

 

Twee dagen later, woensdag, is de 

personeelskamer voor een groot deel gevuld 

met ouders. Betrokken op de school en de 

kinderen. Die als gebedsgroep voor de school, 

kinderen, team en iedereen die verder 

betrokken is de mooie dingen en zorgen 

neerleggen bij God. 

 

Als team hebben we ook dit jaar veel gebeden. 

We zijn er regelmatig bij stilgezet dat 

gezondheid geen vanzelfsprekendheid is. Veel 

wat ‘gewoon;  lijkt, is niet gewoon en het waard 

om bewust bij stil te staan. 

 

Verderop in deze nieuwsbrief leest u wat 

informatie over een aantal collega’s die het 

afgelopen schooljaar geconfronteerd zijn met 

ziekte. Zorg, maar vooral ook blijdschap en 

dankbaar dat het beter gaat en er vooruitgang 

is. Stilgezet bij wat écht van belang is. 

 

In de bijbel staat: ‘Dank God onder alle 

omstandigheden’ (1 Tess. 5:18) 

Er wordt voor ons gezorgd. Soms door dingen 

die heel gewoon of klein lijken, maar gewoon 

heel bijzonder zijn! Er zijn mooie dingen. Reden 

voor genieten en dankbaarheid. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

agenda – week 22 

lied van de 

week 

 

Create in me a clean heart – OTH 46 (groep 5-8) 

zondag  

26 mei 

 

 

 

maandag  

27 mei 

Norah B. (6 jaar) 

 

 

dinsdag  

28 mei 

Ise vd B. (5 jaar) 

Maren vd B. (8 jaar) 

Tijn K. (5 jaar) 

Anne-Jet v O. (6 jaar) 

woensdag   

29 mei 

 

 

donderdag  

30 mei 

Hemelvaartsdag - kinderen vrij 

Emma L. (6 jaar) 

Pénèlope V. (6 jaar) 

vrijdag  

31 mei 

Kinderen vrij 

Joshua P. (6 jaar) 

Boaz T. (9 jaar) 

zaterdag  

1 juni 

Marnix v R. (10 jaar) 

 

 

agenda – week 21 

tekst van de 

week 

 

Johannes 14 : 6 (groep 6-8) 

zondag  

19 mei 

Yasin H. (7 jaar) 

 

 

maandag  

20 mei 

 

Juf Ria (61 jaar) 

dinsdag  

21 mei 

 

 

 

 

woensdag 

22 mei 

 

 

 

donderdag    

23 mei 

 

 

vrijdag  

24 mei 

Kian B. (8 jaar) 

Froukje de G. (12 jaar) 

Mees vd H. (5 jaar) 

zaterdag  

25 mei 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Mudrun 2019 
U heeft het bijna niet kunnen missen. N.a.v. de ziekte 
van juf Annelies en juf Ella, gaan 13 (!) juffen meedoen 
met de mudrun in Amsterdam. Daarmee zamelen ze 
geld in om het KWF te ondersteunen. 
Hieronder vertellen deze kanjers meer over de actie, 
het opgehaalde bedrag en de mudrun. Wij zijn als 
school natuurlijk erg trots op deze toppers en wense 
ze veel succes morgen in de blubber! 
 

Actie 18 april 
De dag dat de bestellingen voor het goede doel 
opgehaald konden worden. In de hal rook het heerlijk 
naar vers ‘hart’ voor Pink Ribbon. Daarnaast lagen 
prachtige kaarten, gemaakt door Bernadette.  Een 
aantal collega’s had het ophalen van hart en kaarten 
heel goed voorbereid, waardoor dit heel soepel verliep. 
Bedankt voor uw warme belangstelling. We zijn 
dankbaar voor het  prachtige bedrag van €1.466,30. 
Hopelijk heeft het hart lekker gesmaakt en zijn de 
kaarten op een goede plek terecht gekomen. 
 
18 mei 
Het is bijna zover. De mudrun in Amsterdam. Wij 
vinden het spannend en kijken er ook naar uit. De 
shirts die we dragen zijn gesponsord door Van Esveld 
bouwkundig advies, waarvoor onze hartelijke dank. 
We zullen onze avonturen met u delen. 
 

 
Vanuit het personeel 
We zijn erg blij en dankbaar dat een aantal collega’s 
na langere tijd ziekte de eerste momenten weer bij ons 
op school kunnen zijn. 
Meester Gerrit (conciërge) heeft begin van het 
schooljaar een heupoperatie ondergaan. In de periode 
daarna is hij tweemaal getroffen door een infarct. Wat 
fijn dat hij zich weer zo goed voelt dat hij inmiddels 
weer een aantal uur in de week bij ons kan zijn! 

 
Ook met juf Annelies gaat het herstel inmiddels 
voorspoedig. Na haar tweede operatie aan haar borst 
ziet ook haar herstel er goed uit. Zij zal ook binnenkort 
kunnen starten met het opbouwen bij ons op De 
Hoeksteen. 
 
Datzelfde geldt voor juf Ella. Zij heeft de chemokuren 
inmiddels afgerond. Deze heeft zij goed doorstaan en 
ook voor juf Ella ziet het er naar uit dat zij haar eerste 
momenten weer op school kan zijn! 
 
We zijn erg blij voor onze collega’s. Gezondheid is niet 
altijd vanzelfsprekend, maar is echt een zegen om 
dankbaar voor te zijn. 
 
Juf Bernadette heeft de afgelopen tijd weinig binnen 
gehouden door haar zwangerschap. De laatste weken 
heeft zij vocht toegediend gekregen via een infuus. 
Deze is nu gelukkig verwijderd en ze houdt voorzichtig 
aan meer vocht en voedsel binnen. 
 
Juf Jenny maakt inmiddels ook gelukkig stapjes 
vooruit. Het gaat steeds beter met haar. 
 
Hoewel we juf Bernadette en juf Jenny nog niet terug 
zien binnen school, zijn ook voor hen dankbaar met de 
vooruitgang die er is.  
 
thema-afsluiting | kleuters  
De kleuters zijn net begonnen aan het laatste thema 
van dit schooljaar. Omdat er een wijziging is in de data 
van de thema-afsluiting informeren wij nu alvast 
wanneer we het thema hopen af te ronden. 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. U krijgt 

gelegenheid om mee te spelen op dinsdag 25 juni òf 
donderdag 27 juni (8.20 uur – 8.45 uur òf 13.05 uur – 
13.30 uur).  
 
Groep 2 – vrijdagochtend voor schooltijd 
Vanaf de meivakantie blijft groep 2 iedere 
vrijdagochtend op het plein totdat de eerste bel gaat. 
We oefenen dit alvast voor groep 3. Zo hopen we de 
spanning bij de overgang te beperken. De 
kleuterleerkrachten lopen vanaf 08:20 ook op het plein. 
Als de bel gaat, gaan de kinderen in de rij en neemt de 
leerkracht ze mee naar binnen. U neemt op het 
schoolplein afscheid van uw kind.  
 
Enquête 
Inmiddels is de enquête gesloten. Er is voldoende 
respons om de reacties te kunnen beoordelen. 
Hartelijk dank voor het invullen! 
We zien een grote waardering voor de school. Daar 
zijn we erg blij mee. Ook komen er aandachts- en 
actiepunten voor de school uit. De volgende stap is het 
analyseren van de uitkomsten. Dat doen we intern, 
maar ook met de MR. Over de uitkomst krijgt u 
vanzelfsprekend ook een terugkoppeling. 
 
Oproep aan (oud-)leerlingen, (oud-
)personeelsleden en overige betrokkenen bij de 
HSN. 
Op 17 juli aanstaande is het 100 jaar geleden dat de 
‘Vereniging voor Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs te Nijkerk’ oftewel de ‘Hervormde 
Schoolvereniging te Nijkerk’ (HSN) werd opgericht. 
De HSN wil hier graag op diverse manieren feestelijk 
bij stil staan. Zo organiseren we in samenwerking met 
Museum Nijkerk een tentoonstelling over 100 jaar 
Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk en maken we 
een mooi magazine waarin we terugblikken op de 
afgelopen eeuw.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

Misschien kunt u ons hierbij helpen? Bent u een (oud-
)leerling, (oud-)personeelslid of anderszins (oud-
)betrokkene van de Eben-Haëzerschool, de 
Rehobothschool, de Immanuëlschool, 
Maranathaschool, de Ichthusschool, de Appelgaard 
of de Johannes Calvijnschool? En heeft u nog 
beeldmateriaal of interessante (school)spullen 
waarvan u denkt dat die goed zouden passen in onze 
tentoonstelling en die u wel tijdelijk wilt uitlenen? Of 
heeft u een grappig, ontroerend of spannend verhaal 
dat u zou willen delen in ons magazine? Neemt u dan 
alstublieft snel contact op met de jubileumcommissie. 
Dat kan het makkelijkst door een e-mail te sturen 
naar Nelleke Hegeman via: n.hegeman@hsn-
scholen.nl 
  
Advertenties in magazine 
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 
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