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Zandoogje 1 

Hoeksteen 

Bent u bij de jubileumviering (9 okt.) geweest? 

Zo niet, dan heeft u echt iets gemist. Een 

prachtige viering in dezelfde kerk als waar 100 

jaar geleden ds. Poppe de eerste HSN-school 

(de zgn. ‘Poppe-school’) oprichtte. 

 

Tijdens deze jubileumviering hield ds. Van 

Veluw een meditatie, waarin de schoolnamen 

voorbij kwamen. We werden er terloops op 

gewezen dat in het jubileummagazine de naam 

‘Hoeksteen’ niet uitgelegd was.  

 

Heeft u weleens een plaatje opgezocht van een 

hoeksteen? In vroeger gebouwde muren was er 

geen steen gelijk. De steen die op de 

hoekpunten gebruikt werd, was misschien wel 

de meest bijzondere qua vorm van allemaal. 

Maar juist die steen, kreeg de belangrijkste plek. 

Als de hoeksteen wegvalt, stort de hele muur of 

zelfs het hele gebouw in. 

 

Op onze school wordt ook gebouwd. Niet alleen 

fysiek (3 lokalen), maar ook in en aan het leven 

van mensen. Op school zijn we een 

verbindingsplek voor allemaal verschillende 

type mensen. Allemaal anders, allemaal 

bijzonder, allemaal samen. 

 

En wie onze Hoeksteen dan is en waar onze 

schoolnaam vandaan komt? Zoek dat maar 

eens op in 1 Petrus 2: 6 

 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

agenda – week 45 
lied van de 

week 

 

Psalm 100 : 4 (groep 1-8) 

zondag  

3 november 

Juf Irene (50 jaar) 

 

 

maandag  

4 november 

Senne B. (10 jaar) 

 

 

dinsdag  

5 november 

Lisa vd H. (10 jaar) 

 

 

woensdag   

6 november 

 

Dankdag 

donderdag  

7 november 

 

 

 

vrijdag  

8 november 

Ferron H. (8 jaar)  

Jefta vd N. (8 jaar) 

Kata P. (12 jaar) 

Juf Laura (22 jaar) 

zaterdag  

9 november 

Boris B. (9 jaar) 

Mascha v E. (11 jaar) 

Lars L. (10 jaar)  

agenda – week 44 
lied van de 

week 

 

Psalm 96 : 1 (groep 5-8) 

zondag  

27 oktober 

Indy V. (9 jaar) 

 

 

maandag  

28 oktober 

 

Hoofdluiscontrole 

Davy D. (10 jaar) 

dinsdag  

29 oktober 

 

 

 

woensdag 

30 oktober 

HSN Studiedag, kinderen vrij 

 

 

donderdag    

31 oktober 

 

Fynn S. (5 jaar) 

Menno T. (12 jaar) 

vrijdag  

1 november 

Esmée d M. (11 jaar) 

 

 

 

zaterdag  

2 november 

Juf Jennifer (30 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 20 okt. Laurens B. (9 jaar) 
  Lucas d D. (7 jaar) 
  Aidan v N. (7 jaar) 
Ma 21 okt. Komria A. (7 jaar) 
  Marijn K. (8 jaar) 
  Fedde O. (10 jaar) 
  Stijn S. (8 jaar) 
Di 22 okt. Danique d G. (10 jaar) 
Wo 23 okt. Nick v B. (8 jaar)  
Do 24 okt. Lars v Z. (5 jaar) 
Vr 25 okt. Steijn v B. (5 jaar)  
  Jeroen vd W. (8 jaar) 
Za 26 okt. Mylène V. (9 jaar)  
 
 
Jubileum  
We kijken terug op prachtige jubileumactiviteiten. Met 
een prachtige viering in de Grote Kerk vorige week 
woensdag en de thema-afsluiting afgelopen dinsdag 
hebben de laatste grote activiteiten m.b.t. het 100-
jarig bestaan van de HSN nu plaats gevonden. 
 
Overigens wist Sem het goed te verwoorden. Bij een 
oefening werd hem gevraagd naar een ander woord 
voor 100 jaar oud. Hij koos ervoor om niet 
‘eeuwenoud’ in te vullen, maar schreef simpelweg: 
‘HSN!’ 
 
Vanuit het personeel 
Deze week is het verlof van juf Bernadette in gegaan. 
We wensen de juf een heel goed verlof toe!  
 
Juf Ella heeft een ingreep moeten ondergaan. Op de 
plek waar zij vorig jaar geopereerd is, hebben de 
artsen een abces weg gehaald. De juf is weer thuis 
waar ze verder hersteld. 
 

Komende zaterdag (morgen) is het de grote dag voor 
juf Stephanie en Gert Jan. Zij gaan trouwen! 
Als u wilt, bent u van harte welkom in de trouwdienst, 
om 13.30u in De Fontein. 
 
Twee weken na de herfstvakantie start het verlof van 
juf Roxenne. Ook juf Roxenne wensen we een heel 
goed verlof toe.  
 
Bouw 
Het is u vast niet ontgaan. Deze week zijn de 
bouwwerkzaamheden rond de school echt begonnen. 
Afgelopen maandag heeft u bericht gehad over het 
in- en uitgaan van de school. Belangrijkste vraag: wilt 
u uw kinderen niet te vroeg naar school laten gaan? 
We zien voor 08.15u. en voor 13.00u. regelmatig 
kinderen bij school en willen zoveel mogelijk 
voorkomen dat er kinderen rond de bouw lopen 
zonder toezicht. Daarom zal het hek gesloten zijn tot 
de pleinwacht aanwezig is. 
We hopen de overlast zoveel mogelijk te bepreken. 
Natuurlijk zullen we niet alles kunnen voorkomen. De 
bewoners aan de Zijdevlinder hebben een brief van 
de aannemer gekregen.  
Mocht u zelf tips/adviezen/opmerkingen hebben 
m.b.t. de nieuwbouw, dan horen we dit graag. 
 
Tweedaagse 
Vorige week zijn we als team van De Hoeksteen op 
studietweedaagse geweest. In een groot ABK-huis in 
een natuurgebied in Eerbeek hebben we met elkaar 
nagedacht over onze leerlijn sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Ook zijn we aan de slag gegaan met ons 
OGO-onderwijs (hoe geven we onze startactiviteiten 
vorm?) en zijn verschillende werkgroepen opgestart. 
Als team zijn we zowel inhoudelijk aan het werk 
geweest, maar hebben we elkaar ook op een andere 

manier ontmoet en leren kennen. We kijken terug op 
twee hele waarde(n)volle dagen! 
 

 
Het team van De Hoeksteen draagt elkaar op handen! 
 
HSN studiedag 
Woensdag 30 oktober staat er weer een studiedag 
gepland. Nu geen Hoeksteen-dag, maar een 
verenigingsbrede HSN-studiedag. We denken dan na 
over de vraag: ‘Wat is een effectieve les?’ 
 
Dankdag 
Woensdag 6 november 2019 as. is het dankdag voor 
gewas en arbeid.  
In verband hiermee houden we op alle scholen van 
de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk een 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

themaweek over het thema: ‘Goed bericht!’  
Rondom dit thema wordt in de dankdagweek op de 
scholen verteld, gezongen en gewerkt.  

In overleg met de predikanten is afgesproken dat in 
de middagdiensten in Nijkerk wordt gepreekt over het 
thema, n.a.v. het schriftgedeelte in 2 Koningen 7.  

Wij nodigen u allen, ouders en kinderen, hartelijk uit 
de dankdagdiensten bij te wonen. 
  
De dienst in de Grote Kerk begint om 14.30 uur 
voorganger: Ds. E. van den Noort 
 
De dienst in de Fontein begint om 14.30 uur. 
voorganger: Ds. T.C. Verhoef 
 
De dienst in de Geref. Vrijg. kerk begint om 16.00 
uur. voorganger: Ds. A. Postma 
 
Schoenendoosactie    
Na de herfstvakantie starten we weer met de 
‘schoenendoosactie’. De schoenendoos actie is een 
project van de stichting ‘De Samaritaan’ en 
wordt Actie4Kids genoemd. Het geld (€5), om deze 
actie weer te kunnen organiseren, wordt door de 
Stichting GAiN (Global Aid Network Holland) 
geïnd. We hebben graag dat 
u dit bedrag overmaakt naar genoemde Stichting.  
 
Een folder met alle informatie krijgt uw kind na de 
herfstvakantie mee naar huis. U kunt wel alvast een 
schoenendoos achterhouden en met uw 
kind versieren.    
Het is de bedoeling dat onze kinderen een 
schoenendoos vullen met daarin o.a.:   
- schoolspullen  
- toiletartikelen (géén shampoo en douchegel)  

- speelgoed voor leeftijdsgenootjes. Nieuw of gebruikt 
maar wel heel.  
- enzovoort, zie verder de folder   
  
De schoenendozen gaan naar kinderen in Afrika en 
Oost-Europa. De slogan van Actie4kids is ‘Voor jou 
van mij’. Uw kind mag speelgoed en geld delen met 
een kind, dat waarschijnlijk nog nooit een 
cadeautje heeft gehad.  
Voor meer informatie: Aletta van Moorselaar, lkr. 
groep 1-2 C 
 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 
Vanuit evangelische gemeente De Ark krijgt u een 
uitnodiging voor twee avonden over 
geloofsopvoeding. 
 
Daarnaast ook een uitnodiging voor de 
zwemvierdaagse.  
 
Als derde bijlage een uitnodiging voor gitaarlessen op 
De Hoeksteen. 
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