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Zandoogje 1 

Zachte handen 

Kent u de Henri Nouwenstraat? Tegenover de 

gemeentewerk aan de ander kant van de 

Arkhemeenweg. Iedere keer als ik er langs fiets 

valt deze straatnaam mij extra op. 

Henri Nouwen was een voormalig pastor en 

schrijver. Zijn bekendste boek gaat over een 

schilderij van Rembrandt: De terugkeer van de 

verloren zoon. Een Bijbelverhaal dat iedereen 

kent. Het boek heeft de prachtige titel ‘Eindelijk 

thuis’. Misschien dat u het boek kent. Zo niet, het 

is een aanrader! 

 

In het boek beschrijft Henri Nouwen wat het 

schilderij, lang geleden door Rembrandt 

gemaakt, voor hem betekent. 

Eén van de voorbeelden (er zijn er veel) van de 

symboliek die in het schilderij te zien is, is dat de 

vader afgebeeld is met een mannen- en een 

vrouwenhand. Een stevige, duidelijke strenge 

mannenhand en een zachte, troostende, 

liefdevolle vrouwenhand. Beiden rusten vol 

liefde op de schouders van de teruggekeerde 

zoon. 

 

Duidelijk, liefdevol, streng, troostend, zorgend, 

vol aandacht, er ‘zijn’ voor de kinderen. Soms 

ruimte geven, soms grenzen geven. Altijd met 

open armen klaar staan.  

Hoe we er voor onze kinderen moeten zijn 

hoeven we niet zelf te bedenken. Het is ons al 

voorgedaan. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 24 

lied van de 

week 

 

Psalm 113 : 1 (groep 5-8) 

zondag  

9 juni 

Eerste Pinksterdag 

 

 

maandag  

10 juni 

Tweede Pinksterdag (kinderen vrij) 

Seth T. (8 jaar) 

 

dinsdag  

11 juni 

 

 

 

woensdag   

12 juni 

 

Gebedsgroep (8.30 uur) 

Roos G. (5 jaar) 

donderdag  

13 juni 

Juf Debora (22 jaar) 

 

 

vrijdag  

14 juni 

 

 

 

zaterdag  

15 juni 

Mick E. (8 jaar) 

 

 

agenda – week 23 

lied van de 

week 

 

 Psalm 17 : 8 (groep 3-8) 

zondag  

2 juni 

Elin D. (7 jaar) 

 

 

maandag  

3 juni 

 

Daan vd B. (9 jaar) 

dinsdag  

4 juni 

 

 

 

woensdag 

5 juni 

Gaby D. (7 jaar) 

 

 

donderdag    

6 juni 

 

 

vrijdag  

7 juni 

Sara A. (8 jaar) 

 

 

zaterdag  

8 juni 

 

 

 

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!’ 

Vakanties 2019-2020  
Het schooljaar 2019-2020 komt snel dichterbij. 
Bijgaand ontvangt u alvast de schoolvakanties. 
Daarnaast zullen er een aantal studiemomenten voor 
het team ingepland worden. Deze zijn op dit moment 
nog niet definitief en zullen later volgen. 
 
Herfstvakantie  21-10-19 – 25-10-19 
Kerstvakantie  23-12-19 – 03-01-20 
Voorjaarsvakantie 24-02-20 – 28-02-20 
Goede Vrijdag  10-04-20 
Tweede Paasdag 13-04-20 
Meivakantie  27-04-20 – 08-05-20 
Hemelvaart  21-05-20 – 22-05-20 
Tweede Pinksterdag 01-06-20 
Zomervakantie 2020  20-07-20 – 26-08-20 
 
Diploma 
Juf Natasja heeft haar opleiding ‘Ecologische 
Pedagogiek’ afgerond.  
Een knappe prestatie, naast het fulltime voor de klas 
staan!  
Zij heeft haar opleiding afgesloten met een mooi 
onderzoek naar ouderbetrokkenheid. Daar kunnen wij 
als Hoeksteen ons voordeel mee doen in de praktijk. 
Juf Natasja, van harte gefeliciteerd! 
 
Parro instellingen privacy 
Inmiddels zijn we al een poosje aan het werk met de 
Parro app. Vrijwel alle ouders zijn inmiddels 
gekoppeld. Op school worden we ook steeds handiger 
in het gebruik. 
Wist u bijvoorbeeld, dat u ook uw wensen rond de 
privacy (foto’s e.d.) kunt aangeven en aanpassen? 
U gaat dan in Parro naar instellingen -> profiel. 
U ziet daar de naam van uw kind(eren) staan. Op de 
drie puntjes achter de naam kunt u per kind de privacy 
voorkeuren aangeven. 

Deze voorkeuren komen dan automatisch in ons 
leerlingvolgsysteem terecht. 
 
Juf Roxenne 
Juf Roxenne had een leuk nieuwtje voor ons en de 
kinderen. Zij en haar man Ronald verwachten hun 
eerste kindje! Toen de juf dit aan de klas vertelde, 
vroeg één van de kinderen: ‘Juf, weet Ronald het ook 
al?’😊  
We feliciterende juf en haar man van harte en wensen 
hen een goede zwangerschapsperiode toe. 
 
Het hoofd koel houden 
Deze week zal installatiebedrijf Meddens & Van Ree 
een koelinstallatie plaatsen op de 4 unit lokalen op het 
plein. Daar zijn we ontzettend blij mee, aangezien het 
vorige jaren in de zomer erg warm was.  
 
Vanuit de MR 
Op 7 mei 2019 heeft er een MR-vergadering 
plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering hebben 
we aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

• Tevredenheidspeiling 

• Audit uitgevoerd binnen de HSN 

• Uitbreiding van de school 

• Personeel (wel en wee; formatie; 
werkdrukgelden) 

• Schooltijden  

• Duurzaamheid  

• Klachtenregeling  

• Zorgplan 

• Veiligheid 

• Engels 

• Verkeer rondom de school 

• Schoonmaak 
 
Mocht u de notulen in willen zien of een punt willen 
aandragen voor de volgende vergadering, neem dan 

gerust contact op met één van de MR-leden. Onze 
contactgegevens kunt u vinden op de website. 
 
Ingezonden: 
De reis van je leven 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een 
uitnodiging voor de voorstelling: ‘De reis van je leven’ 
op Tweede Pinksterdag in De Fontein. 
 
Tennisvereniging Nijkerk 
Beste kinderen, 
 
Wij zijn van Tennis Vereniging Sparta in Nijkerk. In 
april hebben we voor groep 7 en 8 al voor de 25 ste 
keer het Schooltennistoernooi georganiseerd. Het is 
ieder jaar weer super leuk om zo veel enthousiaste 
kinderen op ons park te zien. Deze zomer willen we 
graag nog meer kinderen kennis laten maken met 
tennis. Dus ben je tussen de 6 en 12 jaar dan ben je 
van harte welkom om op vrijdag 7 juni en/of 5 juli te 
komen tennissen op ons park aan de Watergoorweg 
52. Deze middag kun je geheel gratis van 16.00 tot 
18.00 uur komen tennissen. In verschillende 
spelvormen laten we jullie kennis maken met deze 
leuke sport. Dus zet die twee middagen in je agenda 
en kom gezellig met je vriendjes en vriendinnetjes 
spelen.  
We zien jullie graag 7 juni en 5 juli op ons park! Tot 
dan!!! 
 
Mvg TV Sparta 
 
 
 
 
 


