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Zandoogje 1 

Wachten duurt soms lang 

Ik las laatst dat vanuit de rampenpsychologie 

een crisis in drie fasen verloopt: de 

honeymoonfase, de desillusiefase en de 

reïntegratiefase.  

De honeymoonfase bracht een eenheid in 

Nederland. Er werden allerlei initiatieven voor 

verbinding bedacht. 

De desillusiefase hebben we ook gezien. Op 

verschillende plekken werd gesproken over 

ontoelaatbaar gedrag.  

Nu willen we zo snel mogelijk weer naar de 

reïntegratiefase. Liever gisteren dan vandaag 

naar het (nieuwe) normaal. Minister president 

Rutte zegt: Heb geduld, vertrouw er op, hou vol! 

 

Na de Hemelvaart van de Heere Jezus moesten 

de discipelen wachten op de Heilige Geest. 

Gedesillusioneerd bleven ze achter. Ze 

moesten geduld en vertrouwen hebben. 

Met Pinksteren vieren we dat de Geest ook 

kwam. Het leven van de discipelen zou 

Wezenlijk veranderen. Hun ‘nieuwe normaal’ 

begon.  

 

Wachten kan lang duren. Wachten tot het 

beruchte virus ons land verlaat. Wachten tot de 

kinderen weer volledig naar school mogen. 

Wachten tot het ‘nieuwe normaal’ begint. 

 

Jezus heeft ons ook een nieuw normaal beloofd. 

Een perfect en ideaal nieuw normaal. 

Heb geduld. Hou vol! 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

agenda – week 24 

lied van de 

week 

 

Psalm 74 : 2 (groep 3-8) 

zondag  

7 juni 

Sara A. (9 jaar) 

 

 

maandag  

8 juni 

 

 

 

dinsdag  

9 juni 

 

 

 

woensdag   

10 juni 

 

 Gebedsgroep (8.30 uur) 

Seth T. (9 jaar) 

 

donderdag  

11 juni 

 

 

 

vrijdag  

12 juni 

Roos G. (6 jaar) 

 

 

zaterdag  

13 juni 

Juf Debora (23 jaar) 

 

 

agenda – week 23 

lied van de 

week 

 

Psalm 135 : 3 (groep 5-8) 

zondag  

31 mei 

1e Pinksterdag 

Joshua P. (7 jaar)  

Boaz T. (10 jaar) 

maandag  

1 juni 

 

2e Pinksterdag 

Marnix v R. (11 jaar) 

dinsdag  

2 juni 

Elin D. (8 jaar) 

 

 

woensdag 

3 juni 

Daan vd B. (10 jaar) 

Fabiënne v P. (5 jaar) 

 

donderdag    

4 juni 

 

 

vrijdag  

5 juni 

Gaby D. (8 jaar) 

Emmely v P. (5 jaar) 

 

zaterdag  

6 juni 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

8 juni  
De datum 8 juni staat sinds vorige week dinsdag dik 
omcirkeld in onze agenda.  
Dat wordt de datum dat de kinderen weer volledig 
naar school mogen. 
 
Vorige week heeft u een (parro) berichtje gekregen. 
Daarin kon u lezen dat er nog aanvullende 
maatregelen en richtlijnen voor de scholen zouden 
komen, en dat wij daar op wachten. 
Deze zouden gisteren, 27 mei, bekend worden. Dit is 
helaas verlaat en zojuist bekend geworden. Dat 
betekent dat wij daar nu mee aan de slag kunnen en 
dit omzetten naar de praktijk van De Hoeksteen vanaf 
8 juni. 
 
Belangrijk voor ons is bijvoorbeeld de vraag of en hoe 
we het overblijven mogen regelen. Niet alleen omdat 
dit extra mensen in de school vraagt, maar ook omdat 
dit dan voor extra verkeersstromen van ouders 
tussen de middag om de school zorgt. 
 
Het kan dus zijn dat we ook na 8 juni nog niet naar 
onze oude schooltijden terug kunnen. 
 
Ook zijn we bijvoorbeeld benieuwd naar het 
toegestane aantal kinderen op het plein en of de 
gymlessen weer door mogen gaan. Datzelfde geldt 
voor de organisatie van bijvoorbeeld de schoolreisjes 
en de afscheidsavonden groep 8. 
 
We weten in ieder geval dat de kinderen vanaf 8 juni 
weer elke dag naar school mogen. Dat betekent 
concreet dat de noodopvang op de dagen dat de 
kinderen niet in de klas waren zal stoppen. 
In de afgelopen Corona-periode hebben juf Marit, juf 
Henriet, juf Ella en juf Denise dit in de praktijk vorm 
gegeven. Daar willen we hen enorm voor bedanken! 
 

 
Noodopvang tot 8 juni 
Ook komende week zullen we dus nog de 
noodopvang verzorgen voor de kinderen van ouders 
in cruciale sectoren. 
De vorige inventarisatie hebben we gedaan voor de 
periode t/m deze week. Mocht u voor komende week 
dus nog gebruik moeten maken van de noodopvang 
i.v.m. uw beroep in één van de cruciale sectoren, dan 
kunt u een mail sturen naar directie.hoeksteen@hsn-
scholen.nl  
 
Afscheid juf Wilrieke 
Vorige week heeft juf Wilrieke bekend gemaakt dat zij 
na de zomervakantie een nieuwe uitdaging begint. Zij 
zal dan aan de slag gaan als interim-IBer/adviseur.  
 
Voor De Hoeksteen heel jammer, maar voor juf 
Wilrieke een prachtige mooie kans die we haar enorm 
gunnen. 
 
Juf Wilrieke heeft vanaf de start van De Hoeksteen 
hier gewerkt. Daarvoor heeft zij op De Ichthusschool 
gewerkt. Nu maakt zij dus een stap buiten de HSN. 
In al die jaren is zij enorm van betekenis geweest (en 
nog steeds) voor de ontwikkeling van De Hoeksteen 
en de zorg aan en voor de kinderen.  
Behalve haar kennis en kunde, gaan we ook een 
enorm fijne collega missen. 
 
Inmiddels is er een vacature uitgezet en loopt de 
sollicitatieprocedure voor een nieuwe intern 
begeleider na de zomervakantie. 
Deze vacature biedt ruimte aan twee intern 
begeleiders, aangezien juf Judith in blijde 
verwachting is en na de zomervakantie van haar 
verlof zal gaan genieten. 
 
Schoolfotograaf 

In verband met alle maatregelen, hebben we moeten 
besluiten om de schoolfotograaf dit schooljaar niet te 
laten komen. De afscheidsfoto’s voor de beide 
groepen 8 worden wel gemaakt. 
 
Schooltijden 
In maart zouden we een informatieavond over 
schooltijden houden.  
Dit viel samen met het begin van het corona virus in 
Nederland, waardoor deze avond niet door kon gaan. 
Van uitstel komt geen afstel, want de MR heeft 
aangegeven dat we zo snel mogelijk een nieuwe 
avond daarvoor plannen. Als dit niet fysiek mogelijk 
is, zullen we dit digitaal doen. Daarna zal een 
enquête plaats vinden om uw mening over dit 
onderwerp te peilen. Dit willen we uiterlijk voor de 
herfstvakantie gedaan hebben. 
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