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Zandoogje 1 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

Kippenvel 
Normaal gesproken is er voor mij een jaarlijks terugkerend 
hoogtepunt bij Pasen. Als in een volle kerk, met zijn allen, 
het ‘U zij de glorie!’ klinkt. Fantastisch als dat uit volle borst 
los barst. En dan vooral samen. Dan krijg ik standaard 
kippenvel. 
 
Dit jaar is alles anders. Vanmorgen zong ik het aan tafel 
met mijn drie kinderen, tijdens de dagopening van hun 
eigen school. Toch anders. In een volle kerk, of thuis met 3 
kinderen. Maar misschien wel extra bijzonder in deze tijd. 
Extra kippenvel om juist nu Pasen te vieren. Jezus die niet 
alleen ziekte, maar zelfs de dood overwonnen heeft. Niet 
alleen Goede Vrijdag, maar daarna ook Pasen. Om een 
toekomst te bieden. Een feest van hoop, verwachting en 
vertrouwen. 
 
Origineel is het een Frans lied: Á toi la gloire 
Daarin staat: 
Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien! 
 
Letterlijk vertaald betekent dit: 
Hij is mijn Overwinning, mijn machtige Toeverlaat, 
mijn Leven en mijn Glorie: Nee ik vrees niets! 
 
Kippenvel! Nu niet massaal met zijn allen, maar wel juist 
nu. 
 
Namens het team van De Hoeksteen: hele mooie, zonnige, 
rustige en vooral gezegende Paasdagen gewenst! 
 

Herman van den Berkt 

 
 
Omzien naar anderen 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u twee 
kleurplaten. 
In deze tijd, zeker in combinatie met Pasen, willen we 
iets doen voor de mensen om ons heen. Vooral veel 
ouderen, hebben weinig contact op het moment. We 
willen hen iets van de kinderen aanbieden. 
 
De kinderen die het leuk vinden om hier aan mee te 
doen, mogen deze kleurplaat uitprinten.  
We verzamelen ze dan (inleveren via de brievenbus 
naast de hoofdingang) en brengen ze langs bij 
verzorgingstehuis De Pol, waar ook een speciale 
Corona-afdeling is. 
 
Daarom bijgevoegd: 

- Voor de onderbouw een kleurplaat 
- Voor de middenbouw een kleurplaat waar de 

kinderen iets onder kunnen schrijven 

- De bovenbouw willen we vragen een kaart te 
schrijven. 

Als de kinderen liever een eigen kleurplaat uit printen, 
mag dat natuurlijk ook! 
 
Heeft u thuis geen printer, dan ligt er een stapeltje 
extra kleurplaten klaar in het halletje bij de 
zwerfboeken (Boni-kant). 
 
We willen maandag 20 april de 
kleurplaten/briefkaarten bundelen en langs brengen, 
namens de kinderen van De Hoeksteen. 
 
Opvang 
Morgen (Goede Vrijdag) en maandag (Tweede 
Paasdag) is er geen opvang op onze school.  
Indien u daar toch gebruik van wilt maken, kunt u 
contact opnemen met uw huidige BSO of met 
Bzzzonder. Ook voor de opvang geldt de voorwaarde 
dat u en uw kind(eren) gezond zijn. Wilt u daar 
rekening mee houden?  
 
Graag ontvang ik per week een mail met de 
benodigde opvang voor die week. Van een aantal 
ouders heb ik dit alweer gekregen voor komende 
week, bedankt. Wilt u dit anders uiterlijk morgen 
15.00u doorgeven? 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Dinsdag 
In de kalender stond oorspronkelijk dinsdagmiddag 
een studiemiddag voor het team gepland. We krijgen 
wat vragen binnen over het aanbod dinsdag. Normaal 
gesproken zouden de kinderen ’s morgens gewoon 
naar school gaan. Dinsdag zal er dus ook net als 
andere dagen werk verstrekt worden. 
 
Schoonmaakavond 
De schoonmaakavond van 21 april gaat niet door. 
 
Nieuwbouw 
Ondertussen loopt de nieuwsbouw door. De vloeren 
zijn in de lokalen gelegd en we hebben mooie, frisse 
ruimtes in de school. Op dit moment wordt buiten de 
kloostertuin gemetseld. Ook de boomhut nadert 
voltooiing. De muren in de gang krijgen, net als de 
nieuwe lokalen een frissen schilderbeurt, met een 
afwasbare coating van 1,5m. 
 
Meester Gert Jan heeft voor zijn klas een rondleiding 
gefilmd, zodat de kinderen een indruk krijgen hoe de 
school er nu uit ziet. 
https://www.youtube.com/watch?v=NrqcNg339oE&fe
ature=youtu.be 
 
De oplevering van de 
lokalen en kloostertuin staat 
gepland voor 21 april. 
Daarna zal er verder 
gewerkt worden aan het 
plein en schilderwerk in de 
school. 
 
 
 
 

Koningsspelen | 17 april 2020 
Dit jaar spelen we de Koningsspelen met de hele 
school op dezelfde manier! Hoe gaaf is dat. Het zal 
natuurlijk wel anders gaan dan voorgaande jaren, 
maar dat mag de pret niet drukken. 
 
Via deze weg willen wij u laten weten hoe de 
Koningsspelen hoe zullen gaan en wat we van u 
vragen als ouder / verzorger. 
 
Vrijdag 17 april zal Nijkerk Sportief en Gezond om 
10.00 uur live gaan via hun YouTube kanaal. Vanaf 
dit kanaal kunnen de kinderen de Koningsspelen 
volgen en meedoen. Zij zullen vertellen wat voor 
activiteiten en opdrachten de kinderen thuis kunnen 
doen. Denk hierbij aan: maak een koprol, druk jezelf 
zoveel mogelijk op binnen één minuut etc. 
Deze opdrachten kunnen de kinderen afstrepen op 
de stempelkaart die u in uw mailbox ontvangt. U kunt 
deze thuis printen en invullen. Mocht het zo zijn dat u 
thuis geen printer heeft, dan kunt u een stempelkaart 
halen uit de zwerfboekenkast van school. 
 
Aan het einde van deze Koningsspelen is het de 
bedoeling dat uw kind een foto maakt van zichzelf – 
terwijl hij/zij verkleed is – met de stempelkaart in de 
handen. Deze foto moet ook worden opgestuurd naar 
de groepsleerkracht. 
Uw kind kan dan namelijk een prijs winnen omdat 
hij/zij mooi / grappig / bijzonder verkleed is in het 
oranje! 
kortom 

- Vrijdag 17 april om 10.00 uur gaan de 
kinderen de Koningsspelen live volgen via 
het YouTube kanaal > 
https://www.youtube.com/channel/UC-
ayqwxXKbNATHANrY-6CzQ  

- Aan het eind van de ochtend maakt u een 
foto van uw kind met stempelkaart. 

- U of uw kind stuurt deze foto op naar de 
groepsleerkracht. 

- De Koningsspelen duren van 10.00 - 11.30 
uur. 

- U ontvangt een mail waarin de stempelkaart 
staat en de link naar het YouTube kanaal. 

Mochten er vragen zijn, dan horen wij dit natuurlijk 
graag! 
 
Komende vrijdag zal i.v.m. Koningsspelen het 
‘normale’ schoolwerk dus vervallen. 
 
Gezien… 
Heeft u het doek gezien dat sinds deze week aan de 
gevel van De Hoeksteen hangt? 
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