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Zandoogje 1 

Vieren! 

Deze nieuwsbrief staat vol met 

vieringsmomenten i.h.k.v. het jubileum van de 

HSN. 100 jaar, dat is het ook waard om te 

vieren. 

 

Ook in de Bijbel wordt er gesproken over 

‘vieren’. In de bijbel vertelt Jezus daar een 

verhaal over. Het gaat over een jongen die bij 

zijn vader werkt, maar het zat is. Hij wil er op 

uit en genieten van het leven. Hij krijgt geld van 

zijn vader en vertrekt. Hij viert grote feesten, 

heeft (verkeerde?) vrienden en geniet van de 

aandacht die hij krijgt. Maar als zijn geld op is 

laat iedereen hem vallen en beland hij tussen 

de varkens waar hij amper te eten heeft. Daar 

beseft hij hoe stom hij geweest is en hij wil 

terug naar zijn vader. Niet om weer zijn zoon te 

worden, maar om voor hem te werken. Als hij 

thuis komt wacht zijn vader hem al op. Die is 

ontzettend blij met hem en vergeeft hem. De 

zoon is dankbaar en blij dat hij zo’n geweldige 

vader heeft. Vanuit die dankbaarheid vieren ze 

een groot feest. 

 

Zo vieren we ook het 100-jarig bestaan van de 

HSN. 

Feest, groots, voorstellingen, vlaggen, een 

heus museum, prijsvragen en cadeaus. 

Maar ook dankbaar. 100 jaar christelijk 

onderwijs in Nijkerk.  

Om luidruchtig feest te vieren, maar ook om stil 

van te worden. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

agenda – week 40 

lied van de 

week 

 

 Psalm 31 : 17 (groep 5-8) 

zondag  

29 september 

Juf Henriët (52 jaar) 

 

 

maandag  

30 september 

Fenna B. (8 jaar)  

Celina B. (11 jaar) 

Daan v P. (10 jaar) 

Ryan v P. (10 jaar) 

dinsdag  

1 oktober 

Dejan G. (6 jaar) 

Lotte L. (8 jaar)  

Vince V. (5 jaar) 

woensdag   

2 oktober 

 

Sem B. (6 jaar) 

Henco vd B. (10 jaar) 

donderdag  

3 oktober 

Jan L. (7 jaar) 

 

 

vrijdag  

4 oktober 

 

 

 

zaterdag  

5 oktober 

 

 

 

agenda – week 39 

lied van de 

week 

 

Psalm 56 : 5 (groep 3-8) 

zondag  

22 september 

 

 

 

maandag  

23 september 

 

 

 

 

 

dinsdag  

24 september 

Thomas B. (10 jaar) 

Marit v L. (9 jaar) 

Juf Marthe (29 jaar) 

woensdag 

25 september 

Jaike K. (6 jaar) 

 

 

donderdag    

26 september 

 

Zoë T. (5 jaar) 

Juf Roxenne (26 jaar) 

vrijdag  

27 september 

 

 

 

zaterdag  

28 september 

Coen B. (9 jaar) 

Anthony P. (9 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!’ 

Afscheid meester Jan Blonk 
Deze week heeft meester Jan Blonk afscheid 
genomen van de kinderen van de HSN scholen. 
Afgelopen dinsdag (aansluitend op de 
ontruimingsoefening) kwam de meester op De 
Hoeksteen langs. De kinderen hebben een prachtige 
vlieger van de meester gekregen. Via Parro heeft u 
daar een toelichting op gelezen. 
Daarna hebben wij ook de meester een mooi 
afscheidscadeau gegeven. Binnenkort hangt er 
namelijk aan de zijkant van de school een bordje met 
het ‘Jan Blonk plein’. Dik verdiend, na 30 jaar inzet 
voor de HSN! 
Meester Jan Blonk houdt erg veel van varen, dus 
hebben we hem terwijl hij voorbij kwam varen in een 
roeiboot in de sloot achter de school uitgezwaaid. 

 
 
In de krant is de uitnodiging verschenen voor de 
afscheidsreceptie voor meester Jan Blonk. U bent 
van harte welkom, vanmiddag van 15.30-18.30u in 
Kade10 
 
Ontruiming 
Dinsdag hebben we met zijn allen een ontruiming 
geoefend. Gelukkig allemaal nep, maar wel belangrijk 
om regelmatig te oefenen. Mocht er echt wat 

gebeuren, dan weten we precies wat we moeten 
doen! 
 
Daar hebben we weer wat praktische punten uit 
gehaald, waar we met elkaar alert op moeten zijn. 
Eén er van is, dat er regelmatig toch nog fietsen voor 
de hekken (wit kruis) geparkeerd staan. Dat blokkeert 
de toegang voor de hulpdiensten. We bespreken dit 
in de groepen en zijn er met de pleinwacht extra alert 
op.  
Mochten er desondanks toch nog fietsen verkeerd 
geparkeerd staan, dan zullen we deze in de komende 
tijd regelmatig even op een andere plek zetten, waar 
de kinderen hem na schooltijd op mogen halen. 
 
Jubileumviering 100 jaar HSN  
De Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk (HSN) 
bestaat dit jaar 100 jaar. Daarom vindt D.V. 
woensdag 9 oktober a.s. een jubileumviering plaats, 
waarin het 100-jarig bestaan van de HSN met grote 
dankbaarheid zal worden gevierd.  
De viering wordt gehouden in de Grote Kerk te 
Nijkerk, Holkerstraat 1.  
 
Sprekers zijn de heer H.N. Post, voorzitter van de 
HSN en burgemeester G.D. Renkema. Ds. A.H. van 
Veluw houdt een korte meditatie. Een project– en 
kinderkoor onder leiding van Wilma Gardebroek zal 
enkele liederen zingen. Ook is er samenzang.  
Na afloop van de viering zal een collecte worden 
gehouden. De opbrengst is bestemd voor de Full 
Primary School in Nkoma, Malawi.  
 
De viering begint om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur is de 
kerk geopend. Iedereen is van harte welkom! 
 
 
 

Jubileumtentoonstelling over 100-jarige HSN 
Dit jaar, 2019, viert de Hervormde Schoolvereniging 
te Nijkerk (HSN) haar 100-jarig jubileum. 
In het kader van het 100-jarig bestaan van de HSN is 
in Museum Nijkerk de tentoonstelling ‘100 jaar 
onderwijs op de HSN’ ingericht. 
Deze kleinschalige expositie geeft bezoekers een 
indruk van een eeuw onderwijs op de verschillende 
HSN-scholen.  
 
De tentoonstelling is te zien van 18 september tot en 
met woensdag 30 oktober 2019. 
Museum Nijkerk is gevestigd aan de Venestraat 16 
en is op dinsdag tot en met vrijdag geopend van 
13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

 
Theatervoorstelling 
Ook wordt er, i.h.k.v. het 100 jarig bestaan van de 
HSN, vandaag en maandag een speciale voorstelling 
gegeven door Matthijs Vlaardingerbroek. 
Een speciale voorstelling voor alle kinderen van de 
HSN, genaamd: ‘100 jaar Schatrijk!’ 

 
 
Magazine 
Behalve de tentoonstelling en de voorstelling, krijgen 
alle gezinnen ook een speciaal jubileummagazine 
mee 

 
 
GEZOCHT: Locatiemanager Voorzieningencluster 
Nijkerkerveen 
In het centrum van Nijkerkerveen wordt thans een 
voorzieningencluster gerealiseerd. Dit cluster wordt 
2019 in gebruik genomen. Huisgenoten van deze 
nieuwe voorziening worden de Johannes 
Calvijnschool, de bibliotheek Nijkerk, het Dorpshuis 
Nijkerkerveen, Bzzzonder kindercentrum, 
peuterspeelzaal Triangel en Bijzondere Gasten die de 

horeca en verhuur van ruimtes zal verzorgen.Deze 
huisgenoten willen van het Voorzieningencluster een 
levendige en centrale ontmoet ingsplaats voor het 
dorp te maken. Daarvoor zoeken zij een gastvrije en 
ondernemende verbinder. 
Advertentie via deze link 
 
Vanuit de TSO 
Het schooljaar is alweer in volle gang en zo ook de 
TSO. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn wij met 
veel plezier weer gestart. Wij zijn blij om weer heel 
veel bekende gezichtjes te zien, maar ook alle 
nieuwe gezichtjes zijn van harte welkom! Voor de 
meeste groepen is er niks veranderd en gaat de TSO 
met veelal dezelfde gezichten verder. Groep 7 is 
,zoals jullie weten ,tijdelijk verhuist naar school Holk. 
Op maandag, dinsdag en donderdag wordt de TSO 
gewoon daar op school gehouden. Op vrijdag is dit 
helaas niet mogelijk. De kinderen die op vrijdag 
overblijven fietsen, samen met de TSO medewerker, 
om 12:00 uur naar de Hoeksteen. Zo kunnen zij daar 
samen met de anderen kinderen spelen en 
gezamenlijk een broodje eten. Om 13:00 uur fiets de 
TSO medewerker weer mee terug naar school Holk.  
 
Aankomende dinsdag 1 oktober is er een studiedag 
van Bzzzonder. Dit betekent dat de medewerkers van 
Bzzzonder die dag niet aanwezig zijn op de TSO. 
Dankzij de hulp van vrijwilligers kan de TSO wel 
gewoon doorgaan. Extra handen zijn van harte 
welkom, dus mocht u eenmalig als vrijwilliger willen 
helpen, laat het ons dan even weten voor donderdag 
26 september. U kunt mailen naar 
tsodehoeksteen@bzzzonder.nl .  
 
Als laatste vindt u in de bijlage nog een kort overzicht 
van de TSO afspraken. 
Namens het TSO team 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

 
Zondagsschool 
Komende zondag, 22 september begint de 
zondagsschool vanuit de Hervormde Gemeente Nijker 
weer. De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben deze 
week een uitnodiging mee naar huis gekregen.  
Van harte aanbevolen. 
 
Kinderkledingbeurs najaar 2019 
Op vrijdag 4 oktober zal er weer een tweedehands 
kinderkledingbeurs gehouden worden. Dit begint 
om 9:30 en duurt tot 12:00.  Er wordt mooie en nette 
kinderkleding verkocht in de maten 80 – 176. Net als 
voorgaande jaren zamelen we voor deze verkoop 
kleding in. Je kan op school kleding inleveren, 
evenals nette schoenen of  sportkleding etc. In de 
kleutergang en bij de zijingang staan  weer manden 
waar je het in kan doen. De afgelopen jaren hebben 
we goede verkopen gehad, ook dankzij de kleding die 
door jullie is ingebracht! De opbrengst van deze 
beurs komt geheel ten goede aan stichting het 
Scharlaken Koord (scharlakenkoord.nl)  Kom gezellig 
even langs op vrijdag 4 oktober in de 
Opstandingskerk aan de Hoefslag 132! 

 

Schoolkorfbal 
Woensdag, donderdag en vrijdag doen we weer mee 
aan het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi bij Sparta. 
Ook zij hebben een jubileum, het toernooi bestaat 
namelijk 65 jaar! 
We hebben er zin in en hopen op een sportief en 
mooi toernooi! 

 
Ook in de bijlage… 
… vindt u de flyer van de KidsRun Nijkerk 
 
… vindt u het rooster voor de schoonmaakavonden. 
Mocht u op de betreffende avond niet kunnen, wilt u 
dan onderling ruilen? 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.friendsofbethel.nl/

