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Zandoogje 1 

Aandacht 

Adventsperiode.  

Een prachtige tijd. Gezellig, lichtjes in donkere 

dagen en avonden. Zingen. Vieringen. Opzoeken 

van familie en vrienden. Samen zijn rond kerst. 

 

Onze dominee (Barneveld) trok afgelopen zondag 

een mooi vergelijk: 

Als je op een plek woont waar veel met regelmaat 

een trein langs komt (of in zijn geval een 

vliegroute voor straaljagers), schrik je de eerste 

paar keer flink op van het geluid. Na verloop van 

tijd hoor je die passerende trein zo vaak, dat het 

je niet meer op valt. Pas als een ander je er op 

attendeert, sta je er weer bij stil dat het er is. 

 

Zo is het ook met kerst. 

We kennen allemaal de verhalen rond de 

geboorte van onze Heere Jezus. We horen ze 

vaak, zingen er over. De sfeer is mooi en goed. 

Laten we ons ook raken door het machtige en 

bijzondere wonderlijke verhaal?  

God; mens geworden. Voor ons allemaal. 

 

Volheid van God in mensengestalte; 

dat is het wonder van Jezus. 

Hij liet zijn macht en heerlijkheid achter, 

kwam als een dienaar naar ons toe. 

Koning die koos voor een schamel bestaan; 

kind van een maagd, voor geen smaad 

gespaard. 

Nergens was plaats, een stal moest voldoende 

zijn. 

Hier ligt de hoop van de wereld. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 51 

lied van de 

week 

 

Psalm 52 : 7 (groep 3-8) 

zondag  

15 december 

Sep v B. (7 jaar) 

Tom vd S. (12 jaar) 

Juf Marianne v ’t K. (31 jaar) 

maandag  

16 december 

 

 

 

dinsdag  

17 december 

Spreekuur gebiedsteam 

Kerstviering groep 6 t/m 8 

Ricardo J. (9 jaar) 

 

woensdag   

18 december 

 

Speelgoedochtend kleuters 

Kerstviering groep 3 t/m 5 

Jasmijn S. (12 jaar) 

donderdag  

19 december 

Kerstviering groep 1 en  2 

 

 

vrijdag  

20 december 

Thijmen K. (9 jaar) 

Lize L. (9 jaar) 

Dayn S. (6 jaar) 

zaterdag 

21 december 

Bo v ’t L. (8 jaar) 

 

 

agenda – week 50 

lied van de 

week 

 

LvdK 456 : 1, 2, 3 (groep 5-8) 

zondag  

8 december 

 

 

 

maandag  

9 december 

 

Thema afsluiting 

Juf Marieke (41 jaar) 

dinsdag  

10 december 

Thijs B. (8 jaar) 

Levi B. (9 jaar) 

Joran B. (12 jaar) 

Roan H. (7 jaar) 

woensdag 

11 december 

Gebedsgroep, 8.30 uur 

 

 

donderdag    

12 december 

 

Schoonmaakavond, 19.00 uur 

Rowan vd B. (5 jaar) 

Rida E B. (7 jaar) 

vrijdag  

13 december 

 

 

 

zaterdag  

14 december 

Carlijn B. (8 jaar) 

Elin B. (8 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Sint  
Afgelopen woensdag kreeg De Hoeksteen hoog 
bezoek. Sint en zijn pieten kwamen de nieuwbouw 
inspecteren en twee bouwpieten hadden zelfs de hele 
nacht de handen uit de mouwen gestoken om de 
bouwvakkers te 
helpen. 

 
Nadat sint en zijn 
pieten de groepen 
een bezoek brachten, 
zijn zij ook nog op 
bezoek gegaan bij de 
kinderen die die dag 
ziek waren. Wat een 
attente sint! 

 
Kerst 
In de vorige nieuwsbrief heeft u de tijden voor de 
Kerstvieringen kunnen lezen. Voor de volledigheid 
hieronder nogmaals. 
Van verschillende ouders hebben we begrepen dat 
het vieren van Kerst in drie bouwen op drie avonden 
voor ingewikkelde organisaties thuis kan leiden. We 
denken na over een andere opzet en nemen daar ook 
de andere vieringen (Pasen) in mee. Dat doen we 
zorgvuldig, dus voor nu houden we de opzet van 
voorgaande jaren aan. 
 
Dat is: 
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. 
 
Aanmelden komend schooljaar  
Na de kerstvakantie worden ook de voorbereidingen 
op het nieuwe schooljaar opgestart. Dat betekent dat 
we graag willen weten welke kinderen bij ons op 
school zijn in het schooljaar 2020-2021. 
 
Graag herinneren wij u daarom aan het 
inschrijfformulier voor broertjes en zusjes.  
 
U kunt het formulier downloaden van de website of 
ophalen op school. Kinderen die voor 1 oktober 2020 
vier jaar hopen te worden, graag uiterlijk eind februari 
2020 aanmelden. Daarnaast vinden we het fijn om ook 

inschrijfformulieren te ontvangen als kinderen in het 
komende schooljaar 2020-2021 vier jaar worden.  
 
Open morgen  
Daarom willen wij u ook attent maken op de open 
morgen van woensdag 29 januari a.s.  
Alle basisscholen in Nijkerk zijn dan vrij toegankelijk 
voor ouders die een school zoeken voor hun kind dat 
voor 1 oktober 2020 vier jaar hoopt te worden. Wilt u 
de open morgen ook de aandacht brengen van buren 
en bekenden? 
 
TSO medewerkers gezocht 
In je eentje je bammetjes eten is soms best lekker. 
Maar drie dagen in de week is misschien een beetje 
saai. Je kunt ook tso-vrijwilliger worden. Dan eet je 
gezellig met een heel aantal kinderen je lunch. 
Intussen veeg je even een snotneus af, babbel je 
gezellig over de belevenissen van een ochtend 
school, lees je een boekje voor of geef je een knuffel 
aan een kleuter. Oh, en daarnaast verdien je er ook 
nog iets mee. Als tso-vrijwilliger krijg je namelijk een 
vergoeding van 7,50 euro netto per keer. Eigenlijk 
hebben we je gewoon heel hard nodig. Want zonder 
vrijwilligers kan de tso niet bestaan. Of wordt vele 
male duurder omdat we extra medewerkers in 
moeten zetten. Dat zou zonde zijn. Dus eet jij liever je 
bammetjes tussen een stel gezellige schoolkinderen, 
of vind je het belangrijk dat de tso betaalbaar blijft? 
Mail dan even naar corlaer@bzzzonder.nl 
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Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  
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