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Zandoogje 1 

Bidden 

We hebben een mooie themaweek achter de 

rug over bidden.  

Wat is bidden een mooie mogelijkheid om met 

God te praten.  

In de Bijbel lezen we dat Jezus ook vaak in 

gebed was. Als hij een moment rust had, 

gebruikte hij dat om met Zijn Vader in gesprek 

te zijn. Als hij zorgen had, vouwde Hij zijn 

handen. Als hij voor een ingrijpende beslissing 

stond, zocht Hij Zijn vader op. Bij verdriet of 

enorme spanning (Gethsemane), Jezus zoekt 

het dicht bij God. 

 

Wat kan dat een rust geven. Bij alles wat er is, 

in alle omstandigheden, altijd iemand hebben 

waar je bij terecht kunt! 

 

Wist u dat er iedere eerste woensdag van de 

maand in de personeelskamer door een groep 

betrokken ouders voor de school gebeden 

wordt? U bent van harte welkom! 

 

Ds. Verhoef gaf in de themadienst een tip mee. 

Bidden is niet moeilijk. ‘Fout bidden’ bestaat 

niet. Maar om houvast te hebben hoe je jouw 

gebed in kunt delen, kun je aan de vingers van 

je hand denken. Kijk maar naar dit plaatje. 

 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 7 

lied van de 

week 

 

Mijn God is zo groot (groep 6-8) 

zondag  

9 februari 

Roos T. (9 jaar) 

 

 

maandag  

10 februari 

Schoonmaakavond, 19.00 uur 

 

 

dinsdag  

11 februari 

Thema afsluiting alle groepen 

 

 

woensdag   

12 februari 

 

 

 

 

 

 

 

donderdag  

13 februari 

Thema afsluiting groep 1 en 2 

 

 

vrijdag  

14 februari 

Guus vd H. (8 jaar) 

Juf Stephanie (29 jaar) 

 

zaterdag  

15 februari 

 

 

 

agenda – week 6 

tekst van de 

week 

 

Daniël 2 : 20 (groep 3-8) 

zondag  

2 februari 

Daley N. (5 jaar) 

 

 

maandag  

3 februari 

 

Juf Judith (31 jaar) 

Juf Jenny (54 jaar) 

dinsdag  

4 februari 

 

 

 

woensdag 

5 februari 

Hajar A. (6 jaar) 

Benjamin v D. (5 jaar) 

Gerrit Jan v E. (6 jaar) 

Anna K. (6 jaar)  

Isa v L. (7 jaar) 

Lieke L. (12 jaar) 

donderdag    

6 februari 

 

Livia v B. (6 jaar) 

Loïs d J. (6 jaar) 

vrijdag  

7 februari 

Mattias vd V. (10 jaar) 

Tijn W. (5 jaar) 

 

zaterdag  

8 februari 

Mohammed B T. (5 jaar) 

Emma vd K. (11 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

 

Themadienst  
Vorige week hebben we een mooie themaweek 
afgesloten met een dienst in De Fontein. Fijn dat we 
daar zoveel ouders en kinderen hebben mogen 
begroeten! 
 
Verlof 
Deze week is juf Melissa voor het laatst bij ons op 
school. Daarna hoopt ze van haar 
zwangerschapsverlof te gaan genieten. 
We wensen de juf een heel fijn verlof toe en hopen 
snel een mooi bericht te horen dat er een prachtig 
kindje geboren is. 
 
Start LIO 
Juf Emily en juf Andrea starten hun LIO (eind-) stage 
in groep 4C en groep 7B. 
Juf Emily en juf Andrea, een hele mooie en leerzame 
tijd gewenst! 
 
Spreekavonden 
De spreekavonden voor de verwijzing van groep 8 
zijn in volle gang. Komende week zullen ook de 
spreekavonden in week 8 n.a.v. de rapporten open 
gezet worden in Parnassys. 
Houdt u Parro daarvoor goed in de gaten. 
 
Hoog bezoek 
Op donderdag 6 februari komt de inspectie van het 
onderwijs onze school bezoeken. Vorige week 
hebben zij eerst een bezoek gebracht aan het 
bestuur van de HSN. Daar heeft het bestuur 
besproken hoe het onderwijs op de scholen eruit ziet, 
hoe zij daar zicht op houdt en hoe zij ervoor zorgt dat 
de kwaliteit op de scholen wordt verbeterd. In de 
eerste weken van februari wordt vervolgens een 

drietal scholen bezocht. De inspectie bekijkt dan hoe 
dit er in de praktijk eruitziet.  
 
In dit bestuursbezoek krijgt de HSN een beoordeling. 
De Hoeksteen krijgt na dit bezoek dus niet een eigen 
beoordeling. De inspectie zal in een aantal klassen 
een kijkje komen nemen, maar ook met de 
leerkrachten, intern begeleider en directie in gesprek 
gaan. Wij hopen veel te leren van deze spiegel! 
 
Kinderambassadeurs 
Heeft u al gehoord onze leerlingenraad? Nee? Dat 
kan! Wij noemen het namelijk geen leerlingenraad, 
maar zelfs ‘kinderambassadeurs’! Dat komt, omdat 
deze groep kinderen veel meer is dan een 
leerlingenraad. Wat zij doen en zij zijn? Dat vertellen 
ze zelf in de volgende nieuwsbrief… 
 
Vanuit groep 8A 
Hallo ouders, 
Wij (Anne Louise, Lieke, Nynke uit groep 8a) moeten 
voor thema een eigen onderneming starten! Wij willen 
oude kleding pimpen en het dan verkopen. We 
dachten als de hele school aan ouders mee helpt 
komen we heel ver, dus zouden we het heel erg leuk 
vinden als u oude kleding( liefst wit) inzamelt voor 
ons en het goede doel Compassion! U kan het 
inleveren bij ons in het lokaal (dubbeldekker bovenste 
lokaal) of tegenover de peuterspeelzaal. Alvast heel 
erg bedankt!  
 
Groeten Anne Louise, Lieke en Nynke! 

  
 
open middag 
fietscross...  
Van NCC Nijkerk 
kregen we een 
uitnodiging voor een 
open middag. 
Iedereen is van harte 
welkom op zaterdag 8 
februari om te komen 
fietscrossen! Kijk op 
de website voor meer 
informatie. 
 
 
 


