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Zandoogje 1 

Vreemde vogels 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het 

schooljaar 2019-2020. 

Wat is het weer snel gegaan. En wat is er 

weer veel gebeurd. We hebben genoten van 

en met de kinderen. We hebben ze zien 

groeien, ontdekken, leren, genieten. We 

hebben ook met ze opgetrokken iin 

ingewikkelde momenten en geprobeerd er 

voor ze te zijn. Naast hen te staan. Soms 

achter hen. Soms voor hen waar nodig. 

 

Als team zijn we het schooljaar in augustus 

2018 begonnen met Ezechiël 17:23. Daarin 

wordt gesproken over verschillende vogels. 

Allemaal met hun eigen kleur, vorm, geluid 

en talenten. Net als wij. God geeft ze 

allemaal een plek in een prachtige grote 

boom. Net als dat hij ons allemaal op onze 

plek brengt. Net als dat we op school 

allemaal verschillen, met verschillende 

ideeën, ervaringen, inzichten, 

achtergronden. Maar allemaal streven naar 

hetzelfde. 

 

Wat geweldig om een jaar lang zo op te 

trekken met al die verschillend kinderen en 

andere betrokkenen bij de school. 

 

Namens het team van De Hoeksteen wens ik 

u allemaal een hele goed vakantie toe! 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

agenda – week 36 

lied van de 

week 

 

 Psalm 145:6 (groep 5-8) 

zondag  

1 september 

Joaz G. (8 jaar) 

Gijs W. (7 jaar) 

 

maandag  

2 september 

Openingssamenkomst (19.00 uur) 

 

 

dinsdag 

3 september 

Hanna v W. (6 jaar) 

 

 

woensdag   

4 september 

 

Sem vd B. (7 jaar) 

Bram C. (5 jaar) 

 

donderdag  

5 september 

Leroy S. (12 jaar) 

 

 

vrijdag  

6 september 

Bo R. (5 jaar) 

 

 

zaterdag  

7 september 

 

 

 

agenda – week 29 

lied van de 

week 

 

Ben je groot of ben je klein – Opwekking voor 

kinderen 18 (groep 1-4) 

LvdK 285:1 (groep 5-8) 

zondag  

14 juli 

Naomi v Z. (7 jaar) 

 

 

maandag  

15 juli 

 

Afscheidsavond (19.00 uur) 

dinsdag  

16 juli 

Doorschuifmiddag 

Thijs H. (6 jaar) 

 

woensdag 

17 juli 

Speelgoedochtend kleuters  

 

 

donderdag    

18 juli 

 

Schoonmaakavond (19.00 uur) 

vrijdag  

19 juli 

Demian K. (7 jaar) 

 

 

zaterdag  

20 juli 

Jari W. (6 jaar) 

 

 

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!’ 

Jarigen in de vakantie 
Zo 21 juli Joël B. (7 jaar) 
  Samantha v P. (6 jaar)  
Ma 22 juli Robinn B. (8 jaar) 
Di 23 juli Silke L. (11 jaar)  
Wo 24 juli Meike vd S. (10 jaar) 
Do 25 juli Roos B. (9 jaar)  

Femke vd B. (12 jaar) 
Vr 26 juli Tygo H. (9 jaar)  
Za 27 juli Juf Diederieke (20 jaar) 
Zo 28 juli Phyllon v B. (5 jaar)  
  Sophie V. (5 jaar)  
  Juf Marriet (46 jaar) 
Ma 29 juli Viviënne B. (6 jaar)  
  Feija v ’t L. (11 jaar)  
  Semih S. (10 jaar)  
Wo 31 juli Puck d G. (9 jaar)  
  Juf Melissa (31 jaar) 
Do 1 aug. Ezra K. (8 jaar)  
Vr 2 aug. Rick W. (11 jaar)  
Za 3 aug. Lucie S. (11 jaar) 
Zo 4 aug. Thomas L. (9 jaar)  
Ma 5 aug. Nikki D. (11 jaar) 
  Juf Nynke (54 jaar) 
Di 6 aug. Maud v E. (11 jaar)  
  Liam v G. (7 jaar)  
Do 8 aug. Lana B. (7 jaar)  
Zo 11 aug. Feline B. (5 jaar)  
  Melody H. (7 jaar)  
Ma 12 aug. Délana vd A. (5 jaar)  
  Noëlle F. (6 jaar) 
  Rosalyn P. (6 jaar) 
  Renske S. (5 jaar)  
Do 15 aug. Anne Louise W. (11 jaar)  
Za 17 aug. Boaz v B. (8 jaar)  
  Nathan M. (12 jaar)  
  Nora V. (6 jaar) 
  

Zo 18 aug. Yassin B. T. (7 jaar)  
  Sem v M. (6 jaar)  
Ma 19 aug. Faye G. (8 jaar)  
Di 20 aug. Juf Alieke (26 jaar) 
  Meester Jelle (34 jaar) 
Wo 21 aug. Joas D. (10 jaar)  
  Jeffrey v P. (9 jaar)  
Do 22 aug. Luuk d B. (7 jaar)  
  Lenthe d D. (9 jaar)  
  Xiéviëra L. (10 jaar)  
Vr 23 aug. Milan W. (5 jaar)  
Za 24 aug. Esmée V. (8 jaar)  
Zo 25 aug. Youri vd P. (10 jaar)  
Di 27 aug. Lise G. (6 jaar) 
  Joshan H. (10 jaar)  
  Carice L. (6 jaar) 
  Boaz W. (8 jaar)  
Wo 28 aug. Sophie vd H. (9 jaar)  
  Tess S. (6 jaar)  
  Juf Denise (22 jaar) 
Vr 30 aug. Rogier v ’t K. (9 jaar) 
 
Nieuwe rapporten 
Begin deze week zijn de rapporten opengesteld en is 
er gelegenheid geweest om in gesprek te gaan met 
de leerkracht van uw kind. 
De kinderen in de groepen 1 en 2 kregen een 
bijzonder rapport mee. In het afgelopen jaar is er 
intensief nagedacht over de inhoud van dit rapport. 
De toevoeging van de KIJK-ontwikkellijn en bijv. de 
kindtekening geeft een breed beeld van de 
ontwikkeling van onze jongste kinderen. 
Maar niet alleen de inhoud, ook het rapport zelf heeft 
een metamorfose ondergaan, met de prachtige 
rapportmap die ontworpen is. Komend jaar zullen ook 
deze mappen ook gefaseerd verspreid worden onder 
de overige groepen. Daarmee komen we tevens 

tegemoet aan de wens om het rapport ook schriftelijk 
mee te geven. 
 
Bijzonderheden laatste schoolweek 
Komende week is de laatste schoolweek. Daarin zijn 
een aantal bijzondere momenten gepland. Op een rij: 
 
Afscheidsavond 
Komende maandagavond nemen ‘onze’ groep 8 
leerlingen afscheid van de school in De Ark met het 
opvoeren van de musical voor hun ouders. Een 
bijzonder moment. We wensen hen een hele mooie 
avond met elkaar. Alle goeds en Gods zegen voor de 
toekomst. Vaya con Dios! 
 
Doorschuifmiddag 
Komende dinsdagmiddag is de doorschuifmiddag. 
Alle kinderen gaan dan naar hun nieuwe klas en hun 
nieuwe meester of juf om alvast kennis te maken 
voordat de vakantie begint. Ook de nieuwe leerlingen 
die in september na de zomervakantie in de groepen 
starten, zijn dan zoveel mogelijk aanwezig. 
 
Start jubileumjaar 
Woensdagmorgen rond half 9 trappen we op alle 
HSN-scholen het jubileumjaar af met het hijsen van 
de speciale jubileumvlag. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd! 
 
Start zomervakantie 
Vrijdag om 12.00u zijn de kinderen vrij en start de 
zomervakantie.  
 
Belangrijke data komend schooljaar 
In een eerdere nieuwsbrief heeft u de vakanties van 
het komende schooljaar al kunnen lezen. Hieronder 
vindt u de overige vrije momenten die wij als team 
gebruiken voor studie, verdieping en overleg. De 
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Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

kinderen zijn dan vrij. Daarbij ook een overzicht van 
belangrijke data in de eerste periode na de 
zomervakantie. 
 
Studiedagen 
10 en 11 oktober Teamtweedaagse 
30 oktober  HSN brede studiedag 
2 maart   Studiedag 
14 april   Studiemiddag 
 
Overige belangrijke data 
2-9  Opening op het plein 

Openingssamenkomst 19.00u Grote 
Kerk 

10-9  Informatieavond 
Week 38 Kennismakingsgesprekken 
17-9  Informatieavond groep 8 
25/27-9  Schoolkorfbal 
9-10  Jubileumviering HSN Grote Kerk 
10/11-10 Studietweedaagse 
15-10  Schoonmaakavond 
16/18-10 Kamp groepen 8 
21-10  Start herfstvakantie 
 
Inmiddels is het jaarrooster ook in Parnassys gezet 
en kunt u dit zien via het ouderportaal. 
 
Gevonden voorwerpen 
Komende week kunt u de gevonden voorwerpen nog 
vinden in de bak bij de ingang gr1/Triangel. 
Aan het einde van de week wordt deze bak voor de 
vakantie geleegd. 
 
Koeling 
Op het moment van schrijven regent het buiten 
behoorlijk. Dat was een aantal weken geleden wel 
anders, toen we i.v.m. de temperatuursvoorspellingen 
de schooltijden wat aangepast hebben. Uiteindelijk 

bleek het Nederlandse weer opnieuw zo 
onvoorspelbaar, dat het in de praktijk reuze mee viel. 
De kans is klein dat we komend jaar weer voor dit 
dilemma komen te staan. 
Komende zomervakantie zal de firma Meddens&Van 
Ree een koelinstallatie aansluiten op het 
luchtverversingssysteem in het hoofdgebouw. We zijn 
daar erg blij mee, want het betekent dat de warmte 
minder in het gebouw zal blijven hangen. 
 
Bedankt! 
Dank u wel, voor alle hulp, meeleven, betrokkenheid 
op de school en op de/uw kinderen.  
Alle inzet, in welke vorm dan ook… 
 
(het aanwezig zijn bij thema afsluiting, gebedsgroep, 
medezeggenschapsraad, ouderraad, de opbouwende 
kritiek, het meeleven, het mee helpen, het even een 
kop koffie drinken, het meegaan met uitjes van de 
klassen, de goede gesprekken, de betrokkenheid bij 
lief en leed, het praatje op het plein, enz., enz., enz.) 
 
… weet dat we het als team enorm waarderen! 
 
Namens het hele team van De Hoeksteen wensen we 
u allemaal een hele goede vakantie toe. Dichtbij of 
ver weg: heb het goed met de mensen dicht om u 
heen. 

Vaya con Dios! 
 
 
Na de vakantie hopen we u allemaal weer te 
ontmoeten op de eerste schooldag, maandag 2 
september. 
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