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Zandoogje 1 

Kom dicht bij  

Afgelopen maandagavond was de 

openingsbijeenkomst van de HSN in de Grote 

Kerk.  

Ds. Verhoef vergeleek tijdens zijn overdenking 

het geloof met een verrekijker. Door het geloof, 

door de verrekijker goed te houden, komt God 

heel dichtbij. 

 

Dat vond ik een mooi vergelijk. Die verrekijker. 

Ik dacht bij mijzelf dat je hetzelfde vergelijk van 

de verrekijker ook met het onderwijs kunt 

maken. Door het onderwijs komen kinderen heel 

dicht bij. Niet voor niets richten we ons op De 

Hoeksteen op zowel kennis, als vaardigheden, 

maar ook persoonsontwikkeling. Je leert een 

kind door het onderwijs goed kennen. Het komt 

heel dichtbij. 

 

Daar gaan we ook dit jaar voor. Dicht bij de 

kinderen staan en hen écht te zien. Om ze 

kennis mee te geven, vaardigheden mee te 

geven. Maar ook om hen als persoon te helpen 

groeien. Door dicht bij de ander te staan. Door 

samen te leven. En elkaar te zien. Kansen te 

geven.  

 

En ondertussen mogen we ook God heel dichtbij 

brengen. Door te vertellen, samen te zingen en 

te bidden, maar vooral ook door te laten zien wij 

Hij is en voor ons betekent. Door een verrekijker 

te gebruiken. En heel dichtbij te brengen. 

 

 

Herman van den Berkt 
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agenda – week 38 

tekst van de 

week 

 

 Mattheüs 6 : 9 - 13 (groep 5-8) 

zondag  

15 september 

Joline V. (9 jaar) 

 

 

 

maandag  

16 september 

Informatiegesprekken (16 t/m 20 september) 

 

 

 

dinsdag  

17 september 

Spreekuur gebiedsteam (8.30 uur) 

 

 

woensdag   

18 september 

 

Daniël v D. (6 jaar) 

Kai v R. (7 jaar) 

Lisa vd S. (8 jaar) 

Juf Bernadette (28 jaar) 

donderdag  

19 september 

Lieke D. (7 jaar) 

Hans vd H. (10 jaar) 

 

vrijdag  

20 september 

Luuk v E. (6 jaar) 

 

 

zaterdag  

21 september 

Lotte v G. (7 jaar) 

 

 

agenda – week 37 

lied van de 

week 

 

Psalm 117 : 1 (groep 1-8) 

zondag  

8 september 

Thijs K. (5 jaar) 

Sijmen L. (8 jaar) 

Noa S. (10 jaar) 

Anouk W. (7 jaar) 

maandag  

9 september 

 

Leen H. (5 jaar) 

Rosalie V. (5 jaar) 

Juf Ellen (54 jaar) 

Meester Ton (61 jaar) 

dinsdag  

10 september 

Informatieavond (18.30 uur) 

Tyrese W. (8 jaar) 

 

woensdag 

11 september 

Gebedsgroep (8.30 uur) 

 

 

 

donderdag    

12 september 

 

 

vrijdag  

13 september 

 

 

 

zaterdag  

14 september 

Wiktoria K. (7 jaar) 

Yoli-may S. (8 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

 

Start  
De eerste schoolweek zit er op. We hopen dat 
iedereen genoten heeft van een fijne vakantie.  
Met elkaar hebben we een mooie start gemaakt van 
het schooljaar 2019-2020.  
 
We zijn dankbaar voor bescherming en bewaring in 
de afgelopen vakantie. Dat is altijd niet 
vanzelfsprekend. We leven in het bijzonder mee met 
gezinnen waar verdriet, rouw en pijn was in de 
afgelopen weken. We wensen en bidden jullie Gods 
nabijheid en troost toe. 
 
Dat doen we in het bijzonder voor Heidi van de Poll, 
moeder van Henco (gr7) en Tim (gr6). Na 5,5 week 
ziekenhuisopname, waarin zij chemotherapie en 
stamceltransplantatie heeft ondergaan, mocht zij 
weer thuis komen waar nog een lange weg van 
aansterken volgt. 
 
Een nieuw schooljaar is begonnen. Het belooft een 
mooi en bijzonder schooljaar te worden. We starten 
dit jaar met een nieuwe rekenmethode (Pluspunt) en 
een nieuwe methode voor het Engels onderwijs 
(Holmwoods). In afwachting van de uitbouw van de 
school zijn de groepen 7 met juf Marthe en juf Nynke 
tijdelijk vlakbij gehuisvest in School Holk. Daar 
hebben we twee prachtige lokalen, met eigen ingang 
en toiletgroep tot onze beschikking. 
Ook aan het plein worden dit schooljaar 
aanpassingen gedaan.  
Daarnaast blijven we natuurlijk continu ons onderwijs 
bespreken en verbeteren. 
 
Plannen genoeg voor het komende schooljaar. Wilt u 
meer weten en kennis maken met de leerkracht(en) 
van uw kind? U bent van harte welkom komende 

dinsdag op de informatieavond. Deze week heeft u 
in Parro een bericht gekregen met de tijden hiervoor.  
Tussen de beide informatierondes is er in de klassen 
een hapje en drankje om elkaar als ouders van de 
groep te ontmoeten. 
 
Van harte welkom! 
 
Kennismakingsgesprekken 
In de week van 16 september zijn de 
kennismakingsgesprekken. Tijdens deze gesprekken 
bent u van harte welkom om te vertellen over uw 
kind. Wat zijn de verwachtingen van u en uw kind van 
dit komende schooljaar? 
 
In vergelijking met voorgaande jaren zijn er twee 
belangrijke wijzigingen: 
 
De eerste is, dat we deze gesprekken zo belangrijk 
vinden, dat we deze in alle groepen voeren. Het 
levert ons waardevolle informatie op, die het hele 
schooljaar van belang is. 
 
De tweede verandering is, dat vanaf groep 3 de 
kinderen bij de gesprekken zijn en we niet over, maar 
met de kinderen spreken.  
 
Vanaf komende maandag wordt de gespreksplanner 
per groep in Parro open gezet, zodat u zelf het 
kennismakingsgesprek in kunt plannen.  
 
Jubileum juf Jenny 
In de zomervakantie was juf Jenny 25 jaar in het 
onderwijs werkzaam. Een prachtige mijlpaal voor de 
juf, waar ze hopelijk nog vele jaren aan vast zal 
plakken.  
Juf Jenny: van harte gefeliciteerd! 
 

Bibliotheekboeken onderbouw 
In de onderbouw zijn er altijd een groepje moeders 
die bibliotheek boeken uitzoeken voor het thema. Het 
hoeft niet veel tijd te kosten en u helpt de onderbouw 
er enorm mee. Wilt u uzelf aanmelden of wilt u meer 
weten? Neem dan even contact op met juf Natasja.  
n.vanvliet@hsn-scholen.nl 
 
Toestemming foto en video 
Iedere ouder/ verzorger heeft wel of niet toestemming 
gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal en/ of 
de naam van uw kind(eren) door de school. Wij 
brengen dit jaarlijks onder uw aandacht, omdat uw 
mening kan wijzigen. Mocht u uw toestemming willen 
intrekken, of mocht u alsnog toestemming willen 
geven, kunt u dit zelf aanpassen via Parro, bij mijn 
profiel. 
 
Gebedsgroep 
Komende woensdagmorgen om half 9 komt de 
gebedsgroep bij elkaar in de personeelskamer. De 
gebedsgroep bestaat uit betrokken ouders die met 
elkaar bidden voor de school. Wilt u hier aan mee 
doen, dan bent u natuurlijk van harte welkom. 
 
Bijbelverhaal en psalm-liedrooster 
Via de website kunt u het vertelrooster en het psalm-
/liedrooster downloaden. U vindt dit HIER. 
Het lied of de psalm van de week wordt in de groepen 
gedurende de week gezongen en daarna zondags in 
de verschillende kerken. 
 
Zending 
Afgelopen jaren zijn we als school al betrokken 
geweest bij Compassion. Dit is een organisatie die 
armoede wil bestrijden door kinderen vanaf jonge 
leeftijd te ondersteunen in levensmiddelen, onderwijs 
en door het verkondigen van de liefde van Jezus. Ze 
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Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

geven de mogelijkheid een kind te sponsoren en 
daarnaast contact te onderhouden door middel van 
brieven. Dit jaar zullen wij als school 3 kinderen 
sponsoren, wat neer komt op een bedrag van bijna 
100 euro in de maand. (Met zo’n grote school is dat 
makkelijk haalbaar! We vragen daarom van u als 
ouder(s) om de kinderen op maandag zendingsgeld 
mee te laten nemen). Niet alleen willen we de 
kinderen verantwoordelijk maken voor het ophalen 
van voldoende geld, ook willen we hen 
verantwoordelijkheid geven om contact te 
onderhouden met het sponsorkindje. Verschillende 
groepen zullen daarom samen brieven lezen en 
schrijven. Een mooie les in wereldoriëntatie en 
daarnaast een prachtige manier om onze missie 
‘persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn’ uit te 
dragen! 
 
Het overige zendingsgeld besteden we als HSN 
scholen aan onze partnerschool, de Nkhoma Full 
Primary school in Malawi. 
 
Corlaer filmfestival Zaterdag 7 september 
Aanstaande zaterdag is het weer zover “ Filmfestival 
Corlear” 
Voor de 7e keer zullen wij dit met veel plezier 
verzorgen. 
De film start om 20:30, dit is geheel afhankelijk van 
de zonsondergang. De film zal ongeveer 1,5 uur 
duren. Vanaf 20:00 is iedereen welkom om een mooi 
plaatsje uit te zoeken. 
Waar je ook gaat zitten wij proberen voor iedereen 
een goed uitzicht te creëren. 
En neem evt. een kussentje of kleed mee zodat je net 
even lekkerder zit. 
De film die gedraaid zal worden is uitgezocht voor de 
leeftijd van 6 t/m 12 jaar, jongeren en ouderen 
kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom. 

Wij zorgen voor een kleine versnapering tijdens de 
film. Vele enthousiaste sponsoren hebben zich dit 
jaar weer aangemeld met verschillende bijdragen om 
ook dit jaar het weer mogelijk te maken deze 
Filmavond te organiseren. 
 
Wij hopen jullie aanstaande zaterdag allemaal te 
verwelkomen 
Vrijwilligers Filmfestival 
Thea, Erico, Hendryk en Linda  
 
Sportkanjerclub 
Ook dit school zal er vanuit Nijkerk Sportief en 
Gezond weer de Sportkanjerclub organiseren. De 
sportkanjerclub is een buitenschools uur sporten voor 
kinderen die moeite hebben met bewegen door 
bijvoorbeeld een motorische of sociaal-emotionele 
achterstand.  
 
Tijdens dit uur krijgen deze kinderen extra 
persoonlijke aandacht en kunnen zij in een veilige en 
verantwoorde omgeving werken aan hun persoonlijke 
ontwikkeling. De sportkanjerclub is er voor de 
leeftijden van 4-12 jaar, waarbij de groepen 4-7 jaar 
en 7-12 jaar opgesplitst worden. De sportkanjerclub is 
er wekelijks op de dinsdag van 15:30 - 16:30 uur in 
sporthal Strijland. 
 
In de bijlage vindt u de flyers van de sportkanjerclub. 
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