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Zandoogje 1 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

Ik kan niet zonder U 
Gisteravond was minister Arie Slob te gast op Op1. 
Wat heb ik een respect voor iedereen die deze 
periode voor zware keuzes en beslissingen staat. 
Minister Slob vertelde dat een lied dat hem deze 
periode veel helpt, het lied ‘Ik kan niet zonder U’ van 
Christian Verwoerd is. 
Ik kende het niet, maar heb het opgezocht en kan 
hem alleen maar gelijk geven. Wat een prachtig lied 
met een mooie inhoud. In welke rol je nu ook zit, als 
minister of in je gezin thuis, er is een plek waar je 
wijsheid kunt vragen en verwachten. 
Ik deel het lied graag met u: 
 

 
 
 
 
 
 

Bedankt! 
Ook deze nieuwsbrief opnieuw: Bedankt voor alle 
inzet thuis. We zien dat er thuis hard gewerkt wordt 
met de kinderen. We hopen dat snel duidelijk wordt 
wanneer we de kinderen weer op school kunnen 
verwelkomen. We missen ze. 
 
We leven ook mee met de gezinnen waar deze 
periode extra zorgen en onzekerheid mee brengt. 
Bijvoorbeeld ouders met een eigen bedrijf, of ouders 
die in de zogenoemde vitale sectoren werken, waar 
veel van gevraagd wordt.  
 
In het bijzonder denken we ook aan de familie Van 
Putten, die laatst door brand hun tijdelijke woning en 
eigendommen kwijtgeraakt zijn. We leven en bidden 
met jullie mee. 
 
Vanuit het team  
Juf Aletta 
Vorige week maandag is plotseling de vader van juf 
Aletta overleden in de leeftijd van 84 jaar. 
Afgelopen zaterdag heeft de begrafenis plaats 
gevonden in Genemuiden. Boven de rouwkaart staat 
een prachtige hoopvolle tekst uit Prediker 3: 14 
Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid 
zijn; er is niet toe te doen, noch is er af te doen; en 
God doet dat, opdat men vreze voor Zijn aangezicht. 
We wensen juf Aletta en haar familie deze troost en 
hoop op God toe in deze verdrietige tijd. 
 
Juf Melissa  

Gisteren was voor juf Melissa, haar man Couzijn en 
grote broers Willem en Ruben een blijde dag. Hun 
dochter Fenna is geboren! Van harte gefeliciteerd! 
 
Juf Judith 
Juf Judith had ook blij nieuws te delen. Zij is in blijde 
verwachting! We wensen de juf een hele goede 
zwangerschap toe. 
 
Contact 
We missen het contact met de kinderen. Andersom 
horen we ook dat de kinderen het contact met hun juf 
of meester missen. Maandag- en dinsdagmorgen 
tussen 9-12u zullen de leerkrachten de kinderen even 
langs bellen. 
Tegelijk heeft u als ouder ook de gelegenheid om 
waar nodig wat vragen te stellen, of te vertellen hoe 
het thuis werken gaat. Wilt u dit gesprek waar nodig 
voorbereiden, zodat u uw vragen of opmerkingen op 
dat moment ook paraat hebt? Wellicht goed om ook 
met de jongste kinderen even voor te bereiden wat zij 
tegen hun juf willen vertellen. 
 
Extra ophaalmoment groep 1-4 
Komende vrijdag is er een tweede tijdstip op 
materialen op te halen. Dit is enkel voor de groepen 1 
t/m 4, voor de groepen 5 t/m 8 is dit niet nodig. 
We hanteren dezelfde tijdsverdeling als afgelopen 
woensdag: 

· Wilt u zelf een tas meenemen om de 
materialen in mee te nemen? 

· De verdeling van het ophalen is als volgt: 

• Achternaam A t/m B: 09.00-09.30u 

• Achternaam C t/m J: 09.30-10.00u 

• Achternaam K t/m R: 10.00-10.30u 

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/
https://www.youtube.com/embed/1gxRV8hqzrI?feature=oembed


 
 

 

‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

• Achternaam S t/m Z: 10.30-11.00u 
 
Is het voor u niet mogelijk om op het genoemde 
tijdstip te komen, dan is 12.00-12.30 een 
uitwijkmogelijkheid. 
 
Extra toelichting groep 1 en 2: deze werkboekjes die 
klaar liggen zijn hetzelfde. Ouders zelf kunnen kiezen 
welke bladen gemaakt worden. 
 
Zwerfboeken 
Er staan veel boeken klaar om gelezen te worden in 
ons zwerfboekenstation. 
Ingang aan de Boni-zijde. Maximaal 2 personen 
tegelijk binnen. 
 

 
 
Bericht vanuit Bzzzonder 

Beste ouder/verzorger, 

Graag willen we je attenderen op onze noodopvang. 
Dat houdt namelijk in dat je van onze opvang 
gebruikt kunt maken, indien jij of je partner een 
cruciaal beroep uitoefent. Ook als je normaal 
gesproken geen gebruik maakt van 
(onze)kinderopvang. 

Onze noodopvang bieden we aan op onze locatie in 
de wijk Corlaer. In deze roerige tijd vol verandering 

en onzekerheid, proberen we je kroost een zo 
normaal mogelijk dagritme te bieden. Structuur en 
aandacht spelen daarin een grote rol. Met alle 
maatregelen van het RIVM die we daarbij in acht 
nemen, is het nog steeds heel goed mogelijk om 
allerlei leuks met de kinderen te ondernemen en 
samen een fijne dag te beleven. Een dag waarop jij 
jouw belangrijke rol op het werk kunt vervullen, 
terwijl je weet dat je kind in zorgzame en 
betrouwbare handen is.  

Indien je meer wilt weten over onze noodopvang 
en/of je kroost wilt aanmelden, dan kun je het beste 
even onze website bezoeken. 
Op www.bzzzonder.nl/noodopvangnijkerk vind je 
alle informatie en het aanmeldformulier. 
Verder wensen we je heel veel sterkte in deze 
uitzonderlijke periode waarin je een belangrijke rol 
vervult. Dank daarvoor! 

Vriendelijke groet, 
Kindercentrum Bzzzonder 

 
Speurtocht 
In de wijk De Terrassen is een speurtocht voor 
kinderen uitgezet. Natuurlijk wel inclusief onderlinge 
afstand en in klein gezelschap. 
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143438/speurtocht-
voor-kinderen/ 
 
Verrassing 
Maandag zagen we dat er een prachtige verrassing 
op ons plein getekend was door een aantal 
leerlingen. 

Bedankt! 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bzzzonder.nl%2Fnoodopvangnijkerk&data=01%7C01%7Ch.vandenberkt%40hsn-scholen.nl%7C3340025e309442dc3da608d7d00fd16e%7C8b2a5a3c02584743abfff4567f2d388c%7C1&sdata=hAA0OJ2%2B1Z918ath2Yg7GBKIUeQoZEZOHxY1lxHkScI%3D&reserved=0
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143438/speurtocht-voor-kinderen/
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143438/speurtocht-voor-kinderen/

