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Zandoogje 1 

Omgekeerde wereld 

“…en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, 

wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de 

kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de 

herberg.” 

 

Geen paleis, maar een stal 

Geen wiegje, maar een kribbe 

Geen koninklijk paar, maar een jong meisje en 

een timmerman 

Geen koninklijke herauten, maar een 

engelenkoor 

Geen hoog bezoek, maar herders, het uitschot 

van de samenleving 

 

God draait wat mensen belangrijk vinden om, en 

zet het in het juiste perspectief. In Zijn 

perspectief. 

 

Heel gewoon, heel gewoon, 

niemand had ’t zo verwacht. 

Geen paleis of een dure woning, 

wie had dat ooit gedacht. 

 

Door te worden als een kind 

heel eenvoudig. 

Door te worden als een kind 

heel klein, 

kon Hij onze Koning worden, 

kon Hij de Redder zijn. 

 

Gezegende feestdagen! 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

agenda – week 3 

lied van de 

week 

 

Gezang E : 9 (groep 1-8) 

zondag  

12 januari 

Suze P. (11 jaar) 

 

 

maandag  

13 januari 

 

 

 

dinsdag  

14 januari 

 

 

 

woensdag   

15 januari 

 

Jent B. (7 jaar) 

Mare B. (7 jaar) 

Fabienne K. (9 jaar) 

donderdag  

16 januari 

Emilie L. (11 jaar) 

 

 

vrijdag  

17 januari 

 

 

 

zaterdag  

18 januari 

Julia V. (12 jaar) 

 

 

agenda – week 2 

lied van de 

week 

 

Psalm 103 : 1 (groep 6-8) 

zondag  

5 januari 

Tim W. (5 jaar) 

Juf Jeanet (35 jaar) 

 

maandag  

6 januari 

 

Hoofdluiscontrole, 8.30 uur 

Quirine O. (8 jaar) 

Juf Natasja (25 jaar) 

dinsdag  

7 januari 

Juf Alize (39 jaar) 

 

 

woensdag 

8 januari 

Gebedsgroep, 8.30 uur 

 

 

donderdag    

9 januari 

 

 

vrijdag  

10 januari 

Juf Emmelie (26 jaar) 

 

 

zaterdag  

11 januari 

Naomi K. (8 jaar) 

Bente vd W. (10 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Jarigen in de vakantie 
Zo 22 dec. Joris B. (12 jaar) 
Ma 23 dec. Iouan B T. (11 jaar) 
Di 24 dec. Jan L. (8 jaar)  

Jasper L. (11 jaar)  
Tijs L. (8 jaar) 

Wo 25 dec. Amana B-s-a. (9 jaar)  
Do 26 dec. Yoëlla P. (6 jaar) 

Kenzo U. (7 jaar) 
Endy vd V. (8 jaar) 

Vr 27 dec. Dina E B. (10 jaar) 
Zo 29 dec. Lieke L. (6 jaar) 

Ids v M. (8 jaar) 
Ma 30 dec. Daniël G. (5 jaar)  

Jasmijn v H. (8 jaar) 
Aylin S. (5 jaar)  

Do 2 jan. Juf Ella (62 jaar) 
Vr 3 jan. Lynn A. (6 jaar) 
Za 4 jan. Anna vd V. (12 jaar) 
 
Geboren 
Op de drempel van de kerstvakantie nog prachtig 
geboortenieuws! 
Juf Roxenne is bevallen. Zij en haar man Ronald zijn 
de trotse ouders geworden van Luuk! 
Wat een wonder! Van harte gefeliciteerd. Heel veel 
zegen gewenst. 

 

 
Open morgen  
Op woensdag 29 januari 2020 houden alle 
basisscholen in Nijkerk een open morgen. Deze 
morgen is bedoeld om alle ouders die op zoek zijn 
naar een passende school voor hun zoon / dochter 
de gelegenheid te bieden zich te oriënteren.  
 
Deze morgen kunt u vanaf 9.00 uur tot 11.30 uur de 
school vrijblijvend binnenlopen. Ook als u al besloten 
hebt uw kind aan te melden bij de Hoeksteen bent u 
(met uw kind) van harte welkom. Uiteraard is het ook 
mogelijk uw kind direct aan te melden.  
Wilt u dit bericht doorgeven aan mensen uit uw 
omgeving die wellicht overwegen voor De Hoeksteen 
te kiezen? Alvast bedankt! 
 
 
Gebedsgroep 
Iedere tweede woensdag van de maand komt onze 
gebedsgroep bij elkaar om samen te danken en 
bidden voor de school. Als u gebedspunten aan wilt 
dragen, dan kan dat ook via het mail adres 
gebedsgroep-hoek@hsn-scholen.nl 
 
Schoonmaakrooster 
In de bijlage van deze mail vindt u nogmaals het 
rooster voor de schoonmaakavonden. Er hebben een 
paar kleine wijzigingen plaats gevonden. Ook zijn een 
aantal nieuw aangemelde leerlingen toegevoegd. 
 
 

 

 

 

Eindejaarsactie Christelijk Gereformeerde Kerk  

Kip- en oliebollenactie voor de First Primary School in 
Malawi!  
 
Vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk wordt een 
kip- en oliebollenactie georganiseerd.  
 
Vanwege het 100-jarig jubileum van HSN is de 
opbrengst hiervan bestemd voor de First Primary 
school in Malawi waarvoor we HSN-breed aan het 
sparen zijn.  
 
Helpt u mee om de schouders te zetten onder dit 
doel? Uit dankbaarheid dat onze kinderen goed 
christelijk onderwijs kunnen genieten? Uit meeleven 
voor kinderen die deze basisbehoefte niet voldoende 
kunnen krijgen?  
Bestel dan kipproducten of oliebollen/appelbeignets.  
U kunt het bestelformulier (bijlage) invullen en 
inleveren op de Havenstraat 42 te Nijkerk, of uw 
bestelling per e-mail doorgeven via 
jkarssenberg@gmail.com.  
 
Namens de kinderen in Malawi, alvast hartelijk dank! 
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Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

 

 
Als u vandaag bij ons zou komen 
Als U vandaag bij ons zou komen, 
waar zouden wij U vinden, waar zouden wij U vinden? 
Zou het journaal dan met U openen 
of komt U stilletjes in ons midden, stilletjes in ons midden? 
 
Zou Uw moeder dan een vrouw zijn 
uit een middenstandsgezin, 
een tiener uit Amerika 
of een bootvluchteling? 
 
Vandaag bij ons. 
Hoe zou U komen? 
Vandaag bij ons. 
Waar zou U wonen? 
U bent bij ons, 
ons allemaal. 
Niemand uitgezonderd. 
Wat een kerstverhaal! 
 
Als U vandaag bij ons zou komen, 
zouden we engelen horen zingen, engelen horen zingen? 
Of zouden wij ze niet meer horen 
door onze alledaagse dingen, alledaagse dingen? 
 
Zouden media U vinden 
voor de herders zijn geweest? 
Wordt U afgedaan als nepnieuws 
of geloven wij nog steeds? 
 
U bent bij ons. 
U laat U vinden. 
Wij zullen met 
de engelen zingen. 
 
Nu is er hoop 
voor elke tijd. 
Vrede voor de mensen. 
God zal bij ons zijn! 
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