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Zandoogje 1 

Terug en vooruit 

Volgende week sluiten we een heel bijzonder 
schooljaar af. Voorafgaand aan een jaar 
maak je plannen met elkaar en heb je ideeën 
en verwachtingen. En hoewel je ieder jaar 
terug kijkt en ieder jaar anders loopt dan 
verwacht, is het schooljaar 2019-2020 toch 
wel een hele bijzondere geweest. 
De tweedaagse waar we als team het 
schooljaar mee begonnen zijn. 
De aanbouw aan de school. 
Twee groepen tijdelijk gehuisvest in een 
andere school. 
De dubbele units die verwijderd zijn. 
Het plein dat verbouwd wordt. 
En als klap op de vuurpijl de Corona periode, 
waarin we zowel als school, ouders en 
kinderen snel moesten schakelen naar 
(gedeeltelijk) digitaal thuisonderwijs. 
 
Een jaar dat niet snel vergeten zal worden. 
Maar ook om dankbaar op terug te kijken.  

 Dankbaar voor de samenwerking met u 
als ouders. 

 Dankbaar voor een team dat continu 
keuzes heeft gemaakt en het beste voor 
de kinderen gemaakt heeft van nieuwe 
en bijzondere situaties. 

 Dankbaar voor kanjers van kinderen, die 
ons weer extra hebben doen beseffen 
waar we het allemaal voor doen. 

 Dankbaar dat we nu een periode van rust 
mogen nemen. 

 Dankbaar dat we in alles hebben mogen 
vertrouwen op een God die bij ons is en 
voor ons zorgt. 

 
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de 
HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet 
jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle 
toekomst geven. – Jeremia 29:11 
 
Goede vakantie! 
Herman van den Berkt 

 
Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

agenda – week 36 

lied van de 

week 

 

 

zondag  

30 augustus 

Rogier v’t K. (10 jaar) 

 

 

maandag  

31 augustus 

Start schooljaar om 8.30 uur 

 

 

dinsdag  

1 september 

Joaz G. (9 jaar) 

Gijs W. (8 jaar) 

 

woensdag   

2 september 

 

Zoë vd P. (8 jaar) 

Nicola S. (6 jaar) 

donderdag  

3 september 

 

 

 

vrijdag  

4 september 

Juf Marinda (30 jaar) 

 

 

zaterdag  

5 september 

 

 

 

agenda – week 29 

lied van de 

week 

 

 

zondag  

12 juli 

Thijs vd B. (12 jaar) 

Milad H. (12 jaar) 

Jesse T. (12 jaar) 

maandag  

13 juli 

 

Afscheidsavond groep 8a 

dinsdag  

14 juli 

Doorschuifmiddag 

Afscheidsavond groep 8b 

Naomi v Z. (8 jaar) 

woensdag 

15 juli 

Speelgoedochtend kleuters 

 

 

donderdag    

16 juli 

 

Thijs H. (7 jaar) 

vrijdag  

17 juli 

Start zomervakantie om 12.00 uur 

 

 

zaterdag  

18 juli 

 

 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://bijbel.eo.nl/bijbel/jeremia/29#JER-029-011
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!’ 

Jarigen in de vakantie 
Zo 19 juli Demian K. (8 jaar) 
Ma 20 juli Jari W. (7 jaar) 
Di 21 juli Joël B. (8 jaar) 

Samantha v P (7 jaar)  
Wo 22 juli Robinn B. (9 jaar) 
Do 23 juli Silke L. (12 jaar) 
Vr 24 juli Meike vd S. (11 jaar) 

Juf Emily (23 jaar) 
Za 25 juli Roos B. (10 jaar) 

Femke vd B. (13 jaar)  
Zo 26 juli Tygo H. (10 jaar) 
Ma 27 juli Juf Diederieke (21 jaar) 
Di 28 juli Phyllon v B. (6 jaar) 

Sophie V. (6 jaar) 
Juf Marriet (47 jaar) 

Wo 29 juli Viviënne B. (7 jaar) 
Feija v’t L. (12 jaar) 
Semih S. (11 jaar) 

Vr 31 juli Puck d G. (10 jaar)  
  Juf Melissa (32 jaar) 
Za 1 aug. Ezra K. (9 jaar) 
Zo 2 aug. Rick W. (12 jaar) 
Ma 3 aug. Juf Andrea (21 jaar) 
Di 4 aug. Thomas L. (10 jaar) 
Wo 5 aug. Nikki Denee (12 jaar)  

Juf Nynke (55 jaar) 
Do 6 aug. Liam v G. (8 jaar) 
Za 8 aug. Lana B. (8 jaar) 
Zo 9 aug. Finn vd P. (5 jaar) 
Di 11 aug. Feline B. (6 jaar)  

Melody H. (8 jaar) 
Wo 12 aug. Délana vd A. (6 jaar)  

Noëlle F. (7 jaar)  
Max H. (5 jaar) 
Lena K. (5 jaar) 
Rosalyn P. (7 jaar)  
Renske S. (6 jaar) 

Ma 17 aug. Boaz v B. (9 jaar) 
Nora V. (7 jaar) 

Di 18 aug. Yassin B T. (8 jaar) 
Sem v M. (7 jaar) 

Wo 19 aug. Faye G. (9 jaar)  
Do 20 aug. Vayèn S. (5 jaar) 

Juf Alieke  (27 jaar) 
Meester Jelle (35 jaar) 

Vr 21 aug. Joas D. (11 jaar) 
Jeffrey v P. (10 jaar)  
Esmée v T. (5 jaar) 

Za 22 aug. Luuk d B. (8 jaar) 
Lenthe d D. (10 jaar)  
Xiéviëra L. (11 jaar) 
Milan W. (6 jaar) 

Ma 24 aug. Esmée V. (9 jaar) 
Di 25 aug. Youri vd P. (11 jaar)  
Do 27 aug. Lise G. (7 jaar) 

Joshan H. (11 jaar)  
Carice L. (7 jaar)  
Boaz W. (9 jaar)  

Vr 28 aug. Sophie vd H. (10 jaar)  
Tess S. (7 jaar) 
Juf Denise (23 jaar) 

 
Openingsdienst  
Ieder schooljaar starten we op maandagavond met 
elkaar het schooljaar met de HSN 
openingssamenkomst. 
Helaas hebben we moeten besluiten dat de 
openingssamenkomst op 31 augustus niet door kan 
gaan i.v.m. de corona maatregelen.  
In de kerken zal op zondag 30 augustus voorbede 
gedaan worden voor de scholen en het nieuwe 
schooljaar. Op school zullen we op andere wijze 
stilstaan bij het openen van het schooljaar 2020-
2021. 
 

Schooltijden 
I.v.m. de corona maatregelen is er een aantal weken 
geleden voor gekozen om voorlopig met een continu 
rooster te werken. 
Om duidelijkheid te kunnen geven over de periode na 
de zomervakantie heeft de MR hier over een besluit 
genomen. Daarmee: 

 bieden zij voorlopige duidelijkheid 

 zorgen zij er voor dat tijdens of na de 
zomervakantie niet plotseling een wijziging 
plaats hoeft te vinden  

en  

 bieden zij ook de school de ruimte om samen 
met de ouders een goede definitieve 
afweging te maken over het 
schooltijdenmodel.  

Hieronder lichten zij hun besluit uitgebreid toe: 
 
Recent heeft de PO-raad een nieuwe protocol 

uitgebracht. Op basis van dit protocol is door het MT 

van De Hoeksteen besloten om na de zomervakantie 

vooralsnog door te gaan met het continurooster, 

omdat de uitgangspunten op basis waarvan voor het 

conitnurooster is gekozen, nog steeds van toepassing 

zijn.  
Dit betreft onder andere: 

 De verkeersstromen van ouders rond de 
school worden verminderd (tussen de 
middag); 

 De leerkrachten ervaren dat het 
continurooster de kinderen veel rust en 
structuur geeft; 

 Het levert effectievere leertijd op, omdat er 
minder ‘opstartmomenten’ zijn voor de 
kinderen in de klas. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

   
Daarnaast zijn door de BSO’s en gasthouders de 

opvangcontracten recent aangepast om aan te sluiten 

op het continurooster. 
   
Wij hebben het voorstel om door te gaan met het 

continurooster binnen de MR besproken en 

geconcludeerd dat het zowel voor leerkrachten als 

voor ouders wenselijk is om duidelijkheid te 

verschaffen over de schooltijden in de toekomst. 

Daarbij komt dat er in Nederland nog steeds 

onzekerheid is, hoe het Coronavirus zich gaat 

ontwikkelen. Op basis daarvan hebben wij als MR 

aan het MT voorgesteld om het continurooster in 

ieder geval te verlengen tot de kerstvakantie en in het 

najaar zo tijdig mogelijk duidelijkheid te geven over 

de schooltijden in het nieuwe kalenderjaar, zodat 

ouders, leerkrachten en opvangorganisatie zich 

daarop kunnen voorbereiden.  
   
Om die reden waren wij als MR in gesprek over de 

eventuele invoering van een nieuw 

schooltijdenmodel. Daarvoor hadden wij eind maart 

een voorlichting voor ouders gepland, die vanwege 

het Coronavirus niet door kon gaan. Ondanks het feit 

dat we nu al het continurooster draaien en al enige 

ervaring hebben, is het voor ons als MR belangrijk 

onze achterban te raadplegen voordat wij een 

definitief besluit nemen over het schooltijdenmodel 

dat vanaf het schooljaar 2021/2022 op De Hoeksteen 

effectief zal zijn. De PersoneelsMR zal dit in het 

nieuwe schooljaar bespreken met de leerkrachten. 

Daarnaast zal aan u als ouders een voorlichting 

worden gegeven rond de herfstvakantie (de vorm 

bepalen we nog) en zal een enquête worden 

verstuurd om uw mening te peilen. Op basis van deze 

raadplegingen zullen wij als MR een besluit nemen 

over het schooltijdenmodel. Het MR-besluit over de 

schooltijden zal ook meegenomen worden in het 

bepalen van de schooltijden na de kerstvakantie. 
   
Samenvattend, de schooltijden vanaf 31 augustus tot 

de kerstvakantie: 
Maandag          08.30 -14.30 
Dinsdag           08.30 -14.30 
Woensdag        08.30 – 12.30 
Donderdag       08.30 – 14.30 
Vrijdag             groep 1: vrij 

groep 2 t/m groep 4: 8.30 – 12.00 
groep 5 t/m 8: 8.30-14.30 

   
Rond de herfstvakantie volgt een voorlichting en 

peiling onder u als ouders.  
In november volgt een MR-besluit over het 

schooltijdenmodel. Daarna wordt meer duidelijkheid 

gegeven over de schooltijden na de kerstvakantie. 
   
Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op met 

één van de MR-leden. U kunt onze gegevens vinden 

op de website van De Hoeksteen. 

 
https://hoeksteen.hsn-scholen.nl/medezeggenschapsraad-mr/ 
 
Verzoek 
Mocht u ons willen ondersteunen bij het draaien van 
het continurooster, dan bent u van harte welkom. We 
zoeken een aantal ouders die ons samen met de 
leerkrachten zouden willen ondersteunen met 

pleinwacht tijdens de middagpauze. Bent u op één of 
meerdere momenten in de week van 12-12.30u. 
beschikbaar om hier in mee te draaien? Stuurt u dan 
gerust een mailtje naar directie.hoeksteen@hsn-
scholen.nl  
Natuurlijk staat hier een vrijwilligersvergoeding 
tegenover. 
 
Studiedagen 2020-2021 
Ook komend schooljaar zullen er een aantal 
studiemomenten voor het team van De Hoeksteen 
zijn. U kunt deze (samen met de vakanties) vinden op 
onze website. 
 
Kerst en Pasen 
Afgelopen schooljaar hebben we ons gebogen over 
de opzet van de kerstvieringen.  
Voor veel gezinnen met kinderen in de verschillende 
bouwen bleek het de praktijk te zijn dat drie 
kerstvieringen op drie verschillende avonden 
behoorlijk intensief kan zijn. 
Daarnaast willen we graag, behalve Kerst, ook meer 
aandacht besteden aan het Paasfeest. 
Daarom zullen we beide feesten vanaf komend jaar 
gaan afwisselen met een viering met ouders. 
 
Concreet betekent dit: 
Jaar 1  Kerst  Pasen  

Onderbouw
  

Kerstviering met ouders ‘s 
avonds  

Paasviering zonder ouder
s overdag  
  

Midden-
bouw  

Kerstviering zonder ouder
s overdag  

Paasviering met ouders ‘s 
avonds  
  

Bovenbouw
  

Kerstviering met ouders ‘s 
avonds  

Paasviering zonder ouder
s overdag  
  

  

 

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://hoeksteen.hsn-scholen.nl/medezeggenschapsraad-mr/
mailto:directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl
mailto:directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl
https://hoeksteen.hsn-scholen.nl/vakantie-en-vrije-dagen/


 
 

 

‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Jaar 2  Kerst  Pasen  

Onderbouw
  

Kerstviering zonder ouder
s overdag  
  

Paasviering met ouders ‘s 
avonds  

Midden-
bouw  

Kerstviering met ouders ‘s 
avonds  
  

Paasviering zonder ouder
s overdag  

Bovenbouw
  

Kerstviering zonder ouder
s overdag  
  

Paasviering met ouders ‘s 
avonds  

  
De vieringen van de onderbouw met ouders vinden 
gewoon in de klas plaats. De vieringen van midden- 
en bovenbouw met ouders zullen in De Fontein zijn. 
 
Bericht vanuit De Triangel 
Spelen en leren op de peuterspeelzaal: een goede 
start voor de basisschool! 
Zoals u wellicht weet, is er in de school ook een 
peuterspeelzaallocatie van De Triangel gevestigd. 
Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar is 
uw kind hier van harte welkom.  
De peuterspeelzaal is een leuke en leerzame plek 
waar uw kind onder deskundige begeleiding heerlijk 
kan spelen. Zo helpt u de ontwikkeling van uw kind te 
stimuleren. En het mooie is: spelenderwijs wordt uw 
kind voorbereid op het basisonderwijs. Een goede 
start! 
 
Bij De Triangel krijgen de kinderen een vast dagritme 
aangeboden. Peuters doen mee aan de kring en de 
groepsactiviteiten en kiezen daarnaast zelf wat ze 
willen doen tijdens het vrij spelen. Het samen 
plakken, kleien, verven, lezen, zingen, bouwen en 
bewegen stimuleert de ontwikkeling van uw kind op 
allerlei manieren. 

De peuterspeelzaal is geopend op maandag- tot en 
met vrijdagochtend. U kunt uw kind brengen tussen 
8.15 - 8.45 uur en ophalen tussen 11.45 - 12.15 uur. 
 
Goed om te weten! 
U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor een 
plaatsing bij ons op de peuterspeelzaal. Maar als u 
geen recht heeft op kinderopvangtoeslag 
(bijvoorbeeld als niet beide ouders werken) komt u in 
aanmerking voor de gesubsidieerde ouderbijdrage. U 
betaalt dan een inkomensafhankelijke bijdrage 
(waarbij er gekeken wordt naar het gezamenlijk 
inkomen en/of uitkering).  
Voorbeelden van inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage: uw verzamelinkomen is €25.000, dan 
betaalt u per maand € 4,40 voor 1 ochtend 
peuterspeelzaal per week. Als uw verzamelinkomen 
€40.000 is, dan betaalt u per maand € 13,60 voor 1 
ochtend per week. 
 
Voor meer informatie, vragen of aanmelden kunt u 
contact opnemen met de administratie via: 
0614504708 of info@peuterspeelzaaldetriangel.nl. 
Als bijlage bij de nieuwsbrief van school is de folder 
van De Triangel toegevoegd. Zie ook de website 
www.peuterspeelzaaldetriangel.nl.  
 
Ingezonden: Verzoek deelname onderzoek  
In het kader van de Corona-crisis wordt er vanuit de 
Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar de 
nieuwsbeleving van kinderen (groep 6-7-8) in de 
Corona-crisis. Wat voor invloed heeft de Corona-
crisis op hun emoties en gedrag (zowel positief als 
negatief)?  
Zie voor meer informatie de bijgevoegde brief. 
 
 
 

Vakantie 
Het team van De Hoeksteen wenst u en jou een hele 
goede zomervakantie toe. Geniet er van en we hopen 
elkaar maandag 31 augustus weer in goede 
gezondheid te ontmoeten! 
 

 

http://www.peuterspeelzaaldetriangel.nl/

