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Zandoogje 1 

Fundering 

‘Meester Herman, we hebben een nieuw woord 

geleerd!’ 

 

Trots vertelden de kleuters dit toen ik langs 

kwam lopen. En welk woord dat dan was? 

’Heien’ natuurlijk! 

‘Dan gaat er zo’n paal met klappen in de grond 

en dan staat alles heel stevig!’ 

 

Zij weten het: een goed gebouw, begint met een 

stevige fundering. Heipalen moeten met harde 

klappen de grond in. Beton voorzichtig gestort in 

de mallen die gemaakt zijn. Anders zakt het huis 

in. Onze kleuters hebben het van dichtbij gezien 

en kijken dagelijks even hoe ver de verbouwing 

is. 

 

Op school wordt ook gefundeerd. De kinderen 

krijgen een basis mee waar ze hun hele leven 

op kunnen bouwen. Het heet niet voor niets 

basis-school.. 

 

Dat doen we met rekenen, taal, lezen, maar we 

vertellen ze ook uit de Bijbel. Daar wordt ook 

over een fundering gesproken. Mat. 7: ‘Een wijs 

man bouwde zijn huis op een rots.’ Die rots is 

Jezus. Binnenkort mogen we Zijn 

geboorteverhaal weer vertellen. Wat een 

fantastisch fundament voor de rest van je leven! 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 49 

lied van de 

week 

 

Psalm 17 : 3 (groep 6-8) 

zondag  

1 december 

 

 

 

maandag  

2 december 

 

 

 

dinsdag  

3 december 

 

 

 

woensdag   

4 december 

 

Sinterklaas op school 

Thijn B. (12 jaar) 

donderdag  

5 december 

Lars d B. (12 jaar) 

Leonore v G. (11 jaar) 

 

 

 

 

vrijdag  

6 december 

 

 

 

zaterdag  

7 december 

Tristan V. (12 jaar) 

 

 

agenda – week 48 

lied van de 

week 

 

Psalm 140 : 13 (groep 5-8) 

zondag  

24 november 

Roy B. (12 jaar) 

 

 

maandag  

25 november 

 

Meester Gerrit (62 jaar) 

 

dinsdag  

26 november 

Dane E. (5 jaar) 

Sem v R. (7 jaar) 

 

woensdag 

27 november 

Elise vd B. (9 jaar) 

Noëlle B. (9 jaar) 

 

donderdag    

28 november 

 

Studiemiddag, kinderen ’s middags vrij 

Jesse D. (9 jaar) 

Jolijn D. (5 jaar) 

Fleur v V. (6 jaar) 

Britt W. (10 jaar) 

Sven v Z. (9 jaar) 

vrijdag  

29 november 

Ruben P. (12 jaar) 

 

 

zaterdag  

30 november 

 

 

 

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!’ 

Sinterklaas 
Komende week mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 
op dinsdag 26 september hun schoen zetten op 
school. De kinderen mogen dan (extra) een schoen 
meenemen, liefst voorzien van naam, die een nachtje 
op school mag blijven. 
 
Op woensdag 4 december hoopt Sinterklaas De 
Hoeksteen te bezoeken. U bent van harte welkom om 
Sint en zijn Pieten samen met ons welkom te heten 
op het plein. 
 
Kerst 
Nog een aantal weken, dan is het Kerst. Dit prachtige 
feest van hoop, verwachting en toekomst vieren we 
met elkaar op. 
 
Groep 1 en 2 viert het Kerstfeest op donderdag 19 
december. Om 19.00u start de viering in de klas 
(Wilt u er rekening mee houden dat er i.v.m. rust en 
ruimte geen broertjes/zusjes mee kunnen?) 
 
De viering van groep 3 t/m 5 is op woensdag 18 
december, aanvang 19.00u in De Fontein. 
 
Groep 6 t/m 8 houdt hun viering op dinsdag 17 
december, aanvang 18.00u. De viering is op school. 
 
Actie schoenendozen 
De schoendoosactie is weer achter de rug en mede 
door u en uw kinderen succesvol verlopen. Heeft u de 
stapel dozen in de hal van de school gezien? 
Afgelopen woensdag zijn en 218 dozen(!) afgeleverd 
bij Actie4kids in Ermelo.  
Wat kunnen wij op deze manier veel kinderen in 
Sierra-Leone (waar onze dozen waarschijnlijk naar 
toegaan) blij maken.  

Op de site van Actie4kids (https://www.actie4kids.nl) 
kunt u filmpjes hiervan bekijken. 
Hartelijk bedankt voor uw inzet! 
 
Voortgang verbouwing 
Inmiddels is de bouw een aantal weken onderweg en 
verloopt voorspoedig. Als alles volgend planning 
verloopt, zullen de drie lokalen rond de meivakantie 
opgeleverd worden. 
 
Het lokaal dat op De triangel gebouwd wordt, is met 
een speciale prefab constructie geplaatst. 

 
 
Voor de twee lokalen en nevenruimtes naast het 
speellokaal, is de fundering en vloer gelegd en is 
deze week de staalconstructie aangebracht en 
worden de blokken gelijmd. 

 

Naast de school aan de Zijdevlinder is een plek 
gecreëerd voor de fietsen. Deze is permanent en zal 
dus ook na de verbouwing beschikbaar blijven, zodat 
we minder meters van het plein op hoeven te offeren 
aan de fietsen. 

 
 
Ook de wijzigingen aan het plein vorderen. De 
constructie voor de boomhut is duidelijk te zien en er 
is een begin gemaakt met het wilgentenenpad naast 
en achter de units door vrijwilligers van het IVN. 

 
De kleuters (die natuurlijk op het moment werken 
vanuit het thema ‘bouwen’) kijken dagelijks even naar 
buiten hoever de bouwvakkers zijn en wat er weer te 
leren valt over bouwen. Op de gang wordt er hard 
meegebouwd met blokken en kleine metselsteentjes, 
getimmerd met hout en er zijn zelfs eigen 
bouwtekeningen gemaakt. 

https://www.actie4kids.nl/

