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Zandoogje 1 

 

 

Halfvol of halfleeg 

In een boekje dat ik de laatst gelezen heb, kwam 

ik een mooie quote tegen over ‘dankbaarheid’: 

 

Dankbaarheid onthult de volheid van het leven. 

Het verandert wat we hebben in genoeg en 

meer. Het verandert ontkenning in aanvaarding, 

chaos in orde, verwarring in helderheid. Het 

verandert problemen in geschenken, 

mislukkingen in successen, onverwachte 

gebeurtenissen in perfecte timing en fouten in 

belangrijke gebeurtenissen. Dankbaarheid geeft 

betekenis aan ons verleden, brengt vrede voor 

vandaag en creëert visie voor morgen. 

 

Als ik terug kijk op het afgelopen schooljaar, is 

er ook dit jaar weer veel om dankbaar voor te 

zijn. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 28 

lied van de 

week 

 

Psalm 90 : 9 (groep 3-8) 

zondag  

5 juli 

Elin M. (9 jaar) 

 

 

maandag  

6 juli 

Ayman A. (10 jaar) 

 

 

dinsdag  

7 juli 

Maud K. (6 jaar) 

 

 

woensdag   

8 juli 

 

Gebedsgroep (8.30 uur) 

donderdag  

9 juli 

Lucas vd B. (12 jaar) 

 

 

vrijdag  

10 juli 

Nathan v N. (6 jaar) 

Marc V. (11 jaar) 

Rik V. (11 jaar) 

zaterdag  

11 juli 

Hilde B. (11 jaar) 

Joyce B. (8 jaar) 

 

agenda – week 27 

lied van de 

week 

 

Psalm 150 : 1 (groep 5-8) 

zondag  

28 juni 

 

 

 

maandag  

29 juni 

 

Sil B. (5 jaar) 

Dean M. (8 jaar) 

dinsdag  

30 juni 

Derek V. (11 jaar) 

 

 

woensdag 

1 juli 

Ryan vd V. (12 jaar) 

 

 

donderdag    

2 juli 

 

Rapport mee 

Hidde B. (7 jaar) 

 

vrijdag  

3 juli 

 

 

 

zaterdag  

4 juli 

Cheman B T. (11 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Cool  
Weet u nog? Een jaar geleden? Ook toen moesten 
we de schooltijden (een aantal dagen) aanpassen. 
Toen i.v.m. de hitte.  
Ook nu is het buiten warm, maar door het 
koelsysteem is het heerlijk in de school!  
 
Toetsen en Corona rapport 
De periode na 16 maart is een bijzondere periode 
geweest voor u, uw kind(eren) en ons op school. Er is 
grotendeels thuisonderwijs gegeven. 
HSN breed hebben directies en Intern Begeleiders 
met elkaar gesproken over de CITO toetsen en de 
rapporten. 
We toetsen niet om ‘af te rekenen’ maar toetsen om 
de ontwikkeling te volgen. Hoe is het leren de 
afgelopen periode verlopen en wat heeft de leerling 
nodig in de komende tijd binnen het 
onderwijsaanbod? 
Er zijn kinderen, waarbij het thuis leren erg goed 
gegaan is, die dat zelfstandig goed konden of veel 
begeleiding thuis gekregen hebben.  
Er zijn ook kinderen die hier veel moeite mee gehad 
hebben, en waar de begeleiding thuis niet altijd even 
goed mogelijk was. 
 
Daarom hebben we het besluit genomen om na deze 
corona periode een alternatief rapport uit te reiken.  
In dit rapport zullen geen CITO einde schooljaar 
scores opgenomen worden. Ook zullen we geen 
inhaalronde vol toetsen houden om zo dan toch maar 
rapportcijfers te kunnen verzamelen. Wel zullen we 
terugblikken op de corona periode, die uiteindelijk het 
grootste deel van de periode van het tweede rapport 
beslagen heeft. 
 
Vanzelfsprekend zullen we de CITO eind toetsen wel 
afnemen om te zie waar de kinderen zich qua 
ontwikkeling bevinden. Deze zullen gespreid 

afgenomen worden. Een aantal eind juni en een 
aantal begin komend schooljaar. 
 
Overigens zullen nu ook de groepen 6 de nieuwe 
rapportmappen mee krijgen. 
 
Gesprek 
Aan het einde van het schooljaar bestaat er ieder jaar 
de mogelijkheid om nog een afsluitend kort gesprek 
met de leerkracht te voeren.  
Ondanks dat dit niet fysiek op school mogelijk is, 
willen we daar ook nu de gelegenheid voor bieden. 
Komende week zullen de leerkrachten via Parro een 
intekenlijst verzenden, waar u een telefonisch 
gesprek in de week van 6 juli aan kunt vragen. 
Niet verplicht, maar de mogelijkheid is er wel. 
 
Schoonmaakavond 
Vanwege de corona-maatregelen zal de geplande 
schoonmaakavond van 16 juli niet door gaan. De 
mogelijk bestaat dat u de vraag krijgt om wat 
meegegeven (spel)materiaal thuis te reinigen en weer 
mee terug te geven naar school. U krijgt hier zo nodig 
via de leerkracht bericht over. 
 
Afscheidsmoment Wilrieke 
Zoals u al weet zal aan het einde van dit schooljaar 
juf Wilrieke afscheid nemen van De Hoeksteen.  
Als leerkracht en Intern Begeleider heeft is zij enorm 
van betekenis (geweest) voor de school! 
 
Op vrijdagmiddag 10 juli is er op het schoolplein de 
gelegenheid voor u als ouder om afscheid van haar te 
nemen. Verdere details krijgt u in een later bericht. 
 
Alternatieve schoolreisjes 
Omdat de schoolreisjes dit jaar niet door kunnen 
gaan, worden er door de leerkrachten allerlei 

alternatieven bedacht om samen met de kinderen 
een leuke dag te hebben. Dit wordt op verschillende 
dagen gedaan, zodat iedereen de ruimte heeft om dit 
te organiseren.  
Ook hierover krijgt u informatie via de leerkracht. 
 
Voor de kleutergroepen kan ik alvast vertellen dan dit 
op woensdag 8 juli plaats zal vinden. De kinderen van 
groep 1 en 2 hoeven dan geen eten en drinken mee. 
 
Planning tot de zomervakantie 
De laatste weken voor de zomervakantie zijn ieder 
jaar flink gevuld met bijzondere activiteiten. Een 
aantal op een rij: 

- Donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli presenteren 
de groepen 8 hun mission statement op het 
plein aan hun ouders 

- Donderdag 2 juli gaan de (alternatieve) 
rapporten mee 

- Week van 6 juli feestdagen i.p.v. schoolreis 
- Maandag 13 juli afscheidsavond groep 8a 
- Dinsdag 14 juli afscheidsavond groep 8b 
- Dinsdagmiddag 14 juli wenmiddag nieuwe 

groepen 
- Vrijdag 17 juli 12u leerlingen vrij: start 

zomervakantie 
 
 
 
 
 


