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Zandoogje 1 

Liefde 

Op De Hoeksteen neemt persoonsontwikkeling 

een grote positie in. Als ik over personen nadenk 

die mij daarin inspireren, komen er verschillende 

namen voorbij. Nelson Mandela is er één. Een 

leerkracht die we vorig jaar in Malawi ontmoet 

hebben (Efraïm) is er één. Maar met stip 

bovenaan staat de Heere Jezus. Hoe kan het 

ook anders. Hij heeft ons een perfect voorbeeld 

voorgeleefd hoe je als persoon zou kunnen 

(moeten!) zijn. 

 

Als het over Jezus gaat, dan wordt dat vaak in 

één adem genoemd met ‘liefde’. Jezus is liefde. 

Hij laat zien wat ‘houden van’ betekent. En ik 

vind dat een prachtig beeld. Het laat 

kwetsbaarheid zien, zorg, échte aandacht, 

luisteren, er zijn voor een ander. 

Het laat ook eerlijkheid zien. Er staan prachtige 

voorbeelden van Jezus’ eerlijke liefde in de 

bijbel. Eerlijk is ook: zeggen als iets niet goed is. 

Je zou kunnen zeggen dat ‘eerlijke liefde’ niet 

bedekt met de mantel der liefde. 

 

Spreuken 4 zegt het zo mooi: 

“Van alles waar je over waakt, waak vooral over 

je hart. Het is de bron van je leven. Neem nooit 

leugens in de mond, laat geen bedrog over je 

lippen komen. Je moet elk mens recht in de 

ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neer 

slaan. Effen de weg waarover je gaan, dan loop 

je met vaste tred.” 

 

Ik vind dat een mooie spiegel voor mijzelf. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 42 

lied van de 

week 

 

Psalm 135 : 1 (groep 5-8) 

zondag  

13 oktober 

Vayèn vd P. (5 jaar) 

 

 

maandag  

14 oktober 

 

 

 

dinsdag  

15 oktober 

Thema afsluiting  

Spreekuur gebiedsteam (8.30 uur) 

Schoonmaakavond (19.00 uur) 

woensdag   

16 oktober 

 

Speelgoedochtend kleuters 

Kamp groep 8 

Aleiah vd A. (7 jaar) 

Noud F. (6 jaar) 

Julian R. (5 jaar) 

Karim S. (10 jaar) 

Owen W. (6 jaar) 

Jesse v Z. (10 jaar) 

donderdag  

17 oktober 

Kamp groep 8 

Jiska v O. (10 jaar) 

Renske v O. (10 jaar) 

vrijdag  

18 oktober 

Continurooster tot 14.30 uur (groep 5 t/m 7) 

Kamp groep 8 

 

zaterdag  

19 oktober 

Suze v E. (10 jaar) 

 

 

agenda – week 41 

lied van de 

week 

 

Wees stil voor het aangezicht van God – OTH 178 

(groep 6-8) 

zondag  

6 oktober 

 

 

 

maandag  

7 oktober 

 

Farah V. (8 jaar) 

Tatum V. (8 jaar) 

Juf Aletta (55 jaar) 

dinsdag  

8 oktober 

Luuk B. (9 jaar) 

 

 

woensdag 

9 oktober 

Gebedsgroep (8.30 uur) 

Nynke B. (11 jaar) 

Rutger B. (9 jaar) 

 

 

 

 

 

donderdag    

10 oktober 

 

Studie tweedaagse, kinderen vrij 

vrijdag  

11 oktober 

Studie tweedaagse, kinderen vrij 

Lindy vd B. (9 jaar) 

Jarèl W. (10 jaar) 

zaterdag  

12 oktober 

Celeste L. (9 jaar) 

Liam N. (10 jaar)  

Juf Annelies (53 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Blij nieuws  
Juf Melissa wist ons te verrassen met een leuk 
nieuwtje. Zij verwacht namelijk haar derde kindje! 
Een broertje of zusje voor Willem en Ruben. 
We wensen de juf een hele goede zwangerschap 
toe. 
 
Juf Bernadette 
Voor juf Bernadette start volgende week haar 
zwangerschapsverlof. Na een pittige start van haar 
zwangerschap zijn we met de juf erg blij dat ze de 
afgelopen periode bij ‘haar’ groep 4a heeft kunnen 
zijn. Nu kan ze van haar verlof gaan genieten en dat 
wensen we haar van harte toe.  
Juf Laura zal haar taken in groep 4a over nemen. 
 
Juf Stephanie 
Ook voor juf Stephanie is het een hele bijzondere tijd. 
Op 19 oktober gaat zij namelijk trouwen met ‘haar’ 
Gert Jan! We wensen de juf en Gert Jan een hele 
mooie en bijzondere dag toe.  
Als u wilt, bent u van harte welkom in de trouwdienst, 
om 13.30u in De Fontein. 
 
Juf Jennifer 
Een paar weken geleden is juf Jennifer flauw 
gevallen tijdens het boodschappen doen. Na die tijd 
heeft zij nog veel vermoeidheidsklachten. In overleg 
met de huisarts wordt er onderzocht wat de oorzaak 
hiervan is, maar het lijkt er op dat de juf voorlopig 
haar werk nog niet kan hervatten.  
We wensen de juf veel beterschap toe. Fijn dat juf 
Diederieke bereid is voorlopig juf Jennifer te 
vervangen. 
 
Uitbouw en plein 
U hebt het vast gezien. De eerste steigers en 
hekwerken zijn al geplaatst. Na veel voorbereidende 
werkzaamheden gaan we nu echt van start. 

Dit betekent dat we tijdelijk minder fietsplekken op 
het plein hebben. Tijdens de bouw wordt een deel 
van de border aan de Zijdevlinder tegen de school 
bestraat, zodat we daar extra fietsplekken kunnen 
creëren.  
Toch de oproep om de kinderen waar mogelijk 
lopend naar school te laten gaan. 
 
In de week voor de herfstvakantie zal er een groter 
deel van het plein afgesloten worden. We zullen dan 
ook een aantal andere afspraken voor het plein 
moeten hanteren. Deze krijgt u volgende week 
toegestuurd. Houdt u de mail daarvoor in de gaten. 
 
Verkeer 
De regenachtige dagen zijn aangebroken. Meer 
kinderen worden met de auto naar school gebracht.  
Denkt u aan de veiligheid rond de school bij het 
halen en brengen? Parkeren op de straat aan de 
Vlinderlaan is echt niet toegestaan en levert 
gevaarlijke situaties op met auto’s die willen 
passeren en kinderen die over steken. 
Ook de wijkagent zal hier vaker op controleren. 
 
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. Van harte welkom! 

 
Studiedagen 
Donderdag 10 en vrijdag 11 oktober zijn de 
kinderen vrij. Als team gaan wij dan op 
studietweedaagse. We gaan aan de slag rond 
onze leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Ook denken we na over het opstarten van onze 
thema’s. Daarnaast doen we natuurlijk ook aan 
een stuk teambuilding door met zijn allen op een 
andere locatie te verblijven.  
 
Enquête 
In mei afgelopen jaar bent u in de gelegenheid 
geweest om d.m.v. een enquête uw mening te 
geven over De Hoeksteen. 
We zijn als team erg blij en dankbaar dat u de 
kwaliteit van de school erg positief beoordeeld 
hebt. Dat is een opsteker waar we trots op zijn! 
Tegelijkertijd willen we vanuit de enquête ook 
halen waar volgens u als ouder onze 
ontwikkelpunten zitten. Deze kunnen we er ook 
zeker uit halen. 
We hebben de resultaten en onze analyse 
samen met de MR op een rij gezet. Dit kunt u 
vinden in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 
Schoolkorfbal 
Wat een sportiviteit en strijd tijdens het 
schoolkorfbal vorige week! We hebben samen 
met de kinderen genoten. Teams van groep 5b, 
6b (beide teams), en 8a zijn zelfs met de eerste 
prijs in hun poule terug op school gekomen.  
En ook de spandoekenwedstrijd viel ten prooi 
aan De Hoeksteen, waardoor we een echte 
korfbalpaal gewonnen hebben. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

Trots op onze kanjers! 

 
 
Kamp 
In de week voor de herfstvakantie, gaan onze 
beide groepen 8 op kamp. Voor de alerte lezers: 
eerder deden we dit inderdaad aan het einde van 
het schooljaar. Omdat kamp echter zo’n mooie 
gelegenheid is om elkaar als groep nog beter te 
leren kennen, gaan we in het vervolg aan het 
begin van het schooljaar met groep 8 op kamp. 
De kinderen van groep 8, heel veel plezier 
gewenst op De Peppelhoeve!  
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