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Zandoogje 1 

Handen wassen 

Afstand houden, blijf veel thuis en was je 

handen. Het devies voor deze weken.  

Handen wassen is nog nooit zo belangrijk 

geweest als nu.  

 

Pilatus waste ook zijn handen. Niet omdat hij 

ze vies vond of om te voorkomen dat hij ziek 

zou worden, maar om te voorkomen dat hij de 

schuld zou krijgen van de dood van Jezus. Hij 

wilde laten zien dat hij er niets aan kon doen. 

 

Komende vrijdag vieren we Goede Vrijdag. Het 

sterven van Jezus aan het kruis, ondanks het 

wassen van de handen in onschuld door 

Pilatus.  

Maar daar blijft het niet bij! De dagen er na 

vieren we Pasen. Jezus blijft niet in het graf, Hij 

leeft! 

 

Bijzonder om juist in deze tijd Pasen te vieren. 

Er is veel aan de hand. Wat brengt de 

toekomst? Net als op Goede Vrijdag. Maar het 

wordt ook Pasen! Dat biedt vertrouwen. 

 

Jezus wast ook. Hij wast alles schoon en als 

nieuw. Met doorboorde handen, wast Hij het 

hart. 

 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 16 

lied van de 

week 

 

LvdK 477 (groep 6-8) 

zondag  

12 april 

Mels v E. (7 jaar) 

Zara K. (10 jaar) 

Rachel S. (12 jaar) 

maandag  

13 april 

 

 

 

dinsdag  

14 april 

 

 

 

woensdag   

15 april 

 

 

donderdag  

16 april 

 

 

 

vrijdag  

17 april 

Noud R. (6 jaar)  

Silke S. (8 jaar) 

 

zaterdag  

18 april 

 

 

 

agenda – week 15 

tekst van de 

week 

 

Mattheus 4 : 19, 20 (groep 5-8) 

zondag  

5 april 

 

 

 

maandag  

6 april 

 

Sam B. (6 jaar) 

Edina P. (10 jaar)  

Aaron V. (6 jaar) 

dinsdag  

7 april 

Jordy L. (5jaar) 

 

 

woensdag 

8 april 

Gebedsgroep 

Tom v G. (5 jaar) 

 

donderdag    

9 april 

 

 

vrijdag  

10 april 

Sylvie S. (8 jaar)  

Juf Lydia (25 jaar) 

 

zaterdag  

11 april 

 

 

 

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/


 
 

 

‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Thuiswerken  
Deze week is bekend geworden dat we de tweede 
fase ingaan van het thuisonderwijs. Onze algemeen 
directeur, Marco van der Zwaard, beschreef het in 
zijn brief heel mooi: We gaan nu van 
aanpassingsvermogen naar uithoudingsvermogen. 
Dat geldt niet alleen voor ons op school, maar ook 
voor u als ouders. 
 
In de afgelopen periode hebben we in erg korte tijd 
het thuisonderwijs zo goed mogelijk op poten gezet. 
In ben trots op een team dat dit voor elkaar heeft 
gekregen, met een goed afstemming tussen de 
groepen. Maar ook op de inzet van de kinderen thuis 
en u als ouders. Er is en wordt keihard gewerkt. Op 
school, maar ook thuis. 
 
Ook de komend periode zal keuzes vragen.  
Een aantal op een rij: 
 

• Sinds vorige week wordt er dagelijks één 
instructie gegeven.  

• We volgen het werk dat de kinderen maken, en 
passen onze volgende doelen daar zoveel 
mogelijk op aan.  

• Om de week wordt er persoonlijk contact gelegd 
met de kinderen. 

• Toetsen worden minimaal afgenomen. Er wordt 
in principe geen cijfer gegeven. Toetsen nemen 
we af om de lesstof te evalueren, de kinderen te 
volgen en het vervolgaanbod te bepalen. We 
hangen er juist nu geen waardeoordeel aan, dus 
een cijfer is niet gepast. 

• Door het meer digitaal werken, merken we op 
school dat de digitale bereikbaarheid (thuis) veel 
van ons vraagt. In de eerste fase hebben we hier 
aan ‘toegegeven’. Nu zullen we als leerkrachten 

daar meer persoonlijke keuzes in maken. Dat 
kan betekenen dat we iets minder stel reageren 
als u in de afgelopen weken misschien gewend 
was. 
Natuurlijk blijven we zoals beloofd tussen 11 en 
12 bereikbaar. Dat geldt voor de leerkracht die 
op deze dag normaal gesproken werkzaam is. 

• Helaas gaan de koningsspelen niet door. We 
proberen daar een andere invulling aan te 
geven. Wordt vervolgd… 

• Er zijn veel (digitale) mooie en leuke 
mogelijkheden en middelen die voorbij komen. 
Dat vraagt enorm veel keuzes van het team op 
school. Bewust worden sommige ideeën die op 
zich heel goed zijn, nu niet opgepakt. We hopen 
op uw begrip. 

 
Juf Roxenne 
Afgelopen donderdag, 2 april, was de officiële datum 
dat juf Roxenne weer begonnen is na haar 
zwangerschapsverlof en geboorte van Luuk. 
Best raar, om in deze situatie weer te beginnen, maar 
we zijn blij dat de juf weer kan starten. Welkom terug! 
 
Gebedsgroep 
Ook onze gebedsgroep kan nu niet fysiek bij elkaar 
komen. Juist nu het zo belangrijk is om deze tijd bij 
God neer te kunnen leggen. 
De komende dagen zal de gebedsgroep daarom, juist 
nu, gebedspunten verzamelen. Woensdagmorgen is 
er dan de gelegenheid om op 
hetzelfde tijdstip, thuis, te bidden voor 
school, kinderen, thuis en alles wat er 
momenteel plaats vindt. Een prachtig 
en waardevol initiatief! Wilt u hier aan 
meedoen, of wilt u gebedspunten 

aandragen? Dat kan via een mailtje naar  
gebedsgroep-hoek@hsn-scholen.nl 
 
Zwerfboeken 
Er wordt inmiddels flink gebruik gemaakt van de 
zwerfboekenvoorraad. Voor ieder boek dat 
meegenomen wordt, mag er ook één teruggezet 
worden. 
Niet alleen belangrijk voor de kinderen om te blijven 
lezen, maar ook gewoon leuk natuurlijk! 
Er is een behoorlijke voorraad, maar we zien dat de 
keuze voor de kinderen uit groep 3 nog wat mager is. 
Heeft u nog boeken thuis liggen die er bij mogen? 
Dan kun u deze brengen. Dat geldt overigens niet 
alleen voor boeken groep 3, maar voor alle boeken 
voor groep 1 t/m 8. 
 
Gebiedsteam 
Vanuit het gebiedsteam gemeente Nijkerk kwam het 
verzoek het volgende filmpje te delen: 
https://youtu.be/5IZWUi--hkI  
 
Vanuit de bibliotheek 
Er is een online verhalenserie beschikbaar en deze is 
geschikt voor kinderen van groep 3 t/m 8 over 
kinderen in quarantaine. 
 
Iedere dag een nieuwe aflevering van de serie 
Huisarrest! 
Een spannend verhaal in tien delen, elke dag 
geschreven én voorgelezen door een andere 
bekende kinderboekenschrijver. 
 
De afleveringen van ‘Huisarrest’ komen vanaf deze 
week tien dagen lang telkens om 14.00 uur online 
op www.deschoolschrijver.nl/huisarrest en www.jeugd
bibliotheek.nl/huisarrest. 
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