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Zandoogje 1 

Plannen 

Het zijn de laatste weken voor de 

zomervakantie. De tijd van voorbereiden, 

klaarmaken en vooral plannen maken voor het 

komende schooljaar. Plannen hebben we 

genoeg. Er start een nieuw schoolplan vol 

plannen voor de komende vier jaar. We hebben 

plannen om een aantal lokalen te bouwen. We 

maken plannen om het onderwijs na de zomer 

zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het punt 

waar ze voor de zomervakantie gebleven zijn. 

We plannen een jaarkalender vol activiteiten, 

vergaderingen, vakanties, studiemomenten, 

enz. 

 

En ook voor de zomervakantie zijn er plannen 

genoeg. Klusjes in en om het huis. Verre reizen. 

Een vakantie dicht in de buurt. 

 

We maken nogal wat plannen. Gelukkig hoeven 

we bij die plannen nooit alleen te gaan. Of het 

nu een plan is voor een reis of een jaarplanning 

voor een schooljaar: 

 

Een mens stelt zich veel vragen, 

de HEER geeft het antwoord. 

 

Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de 

juiste weg, 

de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt. 

 

Vertrouw bij je werk op de HEER, 

en je plannen zullen slagen. 

 

Spreuken 16 vers 1 - 3 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 28 

lied van de 

week 

 

 Psalm 61:7 (groep 5-8) 

zondag  

7 juli 

Maud K. (5 jaar) 

 

 

maandag  

8 juli 

Spreekmiddag (met intekenlijst) 

Rapporten online / mee 

 

dinsdag  

9 juli 

Lucas vd B. (11 jaar) 

Collin D. (13 jaar) 

 

woensdag   

10 juli 

 

Gebedsgroep (8.30 uur) 

Marc V. (10 jaar) 

Rik V. (10 jaar) 

donderdag  

11 juli 

Thema afsluiting (groep 6-8) 

Hilde B. (10 jaar) 

Joyce B. (7 jaar) 

vrijdag  

12 juli 

Thijs vd Brink (11 jaar) 

Milad H. (11 jaar) 

Jesse T. (11 jaar) 

zaterdag  

13 juli 

 

 

 

agenda – week 27 

lied van de 

week 

 

 Psalm 65:3 (groep 3-8) 

zondag  

30 juni 

Lerato vd T. (13 jaar) 

Derek V. (10 jaar) 

 

maandag  

1 juli 

 

Schoolreis 

Ryan vd V. (11 jaar) 

dinsdag  

2 juli 

Hidde B. (6 jaar) 

Demi vd H. (12 jaar) 

 

woensdag 

3 juli 

 

 

 

donderdag    

4 juli 

 

Cheman B. T. (10 jaar) 

vrijdag  

5 juli 

Elin M. (8 jaar) 

 

 

zaterdag  

6 juli 

Ayman A. (9 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Vanuit de MR 
Nu het schooljaar bijna ten einde is, is ook het einde 
van de eerste zittingsperiode van Marco de Borst en 
Arianne Balkenende in de MR als vertegenwoordiger 
namens de ouders in zicht. Marco en Arianne hebben 
aangegeven hun termijn graag te willen verlengen. 

Indien voor 6 juli geen aanmeldingen worden 
ontvangen van tegenkandidaten voor de MR via 
mrhoek@hsn-scholen.nl, wordt de zittingstermijn van 
Marco en Arianne automatisch voor drie jaar verlengd. 

Openingssamenkomst HSN 
Het lijkt nog een eind weg, maar de voorbereidingen 
voor de openingssamenkomst op maandag 2 
september 2019 zijn alweer in volle gang. Tijdens de 
opening van het nieuwe schooljaar willen we samen 
stilstaan bij het thema: ‘Durf op water te lopen!’  n.a.v. 
Mattheüs 14. 

  
We nodigen u van harte uit om deze 
openingssamenkomst met ons te vieren. De 
samenkomst begint om 19:00 uur in de Grote Kerk 
(deuren open vanaf 18.30 uur). Er zal aan het eind een 
collecte gehouden worden voor de primary school in 
Nkhoma, Malawi. U bent met uw kind(eren) van harte 
welkom! 
 
 

Jubileum 
Op woensdag 17 juli zal op alle scholen van de HSN 
de jubileumvlag worden gehesen i.v.m. het 100-jarig 
bestaan van de HSN. U als ouder is hierbij van harte 
uitgenodigd. De uitnodiging vind u hieronder 

 
Projectkinderkoor 100 jaar 
HSN 
Houd je van zingen? Wil je graag 
eens proberen of een kinderkoor 
wat voor jou is? Meld je dan aan 
voor het projectkinderkoor. 
Zoals je al weet, bestaat de HSN 
bijna 100 jaar. 

100 Jaar is best oud en daarom vieren we feest. Eén 
onderdeel van het feest is een jubileumviering. Die 
viering is op 9 oktober ’s avonds om 19.00 uur in de 
Grote Kerk. 
Omdat de HSN uit zes scholen bestaat waar heel 
veel kinderen op zitten, is het ook leuk als er kinderen 
meezingen in die viering. Vandaar dat 
projectkinderkoor. Zit je in groep 3 of in een hogere 
groep en houd je van zingen? Geef je dan voor de 
zomervakantie nog op! 
 
Wanneer oefenen? 
- 10, 17 en 25 september en 1 en 8 oktober 
- Van 18.30 uur tot 19.15 uur 
Waar oefenen? 
- De Kandelaar, Meinstraat 4a te Nijkerk 
 
Bij wie opgeven? - f.teekens@hsn-scholen.nl 
O ja, we sluiten aan bij Kinderkoor De Regenboog, 

dus als je op dat koor 
zit, zing je vanzelf al 
mee. We hopen op veel 
aanmeldingen! 
Een hartelijke groet van 
de commissie 100 jaar 
HSN 
 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een aantal bijlagen: 

- Bericht: Wisseling van de wacht 
- Brief inzake wijziging aanbod 

hoogbegaafdheid 
 
 
 
 


