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Zandoogje 1 

Samen Sterk 

Een nieuw schooljaar is begonnen! 

 

Maandag kwamen de kinderen weer het plein op 

lopen. Gelukkig gaven veel kinderen aan dat ze 

er weer veel zin in hadden. Sommige kinderen 

vonden het stiekem toch ook wel spannend. Een 

nieuwe meester of juf. Een nieuw lokaal. Een 

ander jaar. Of misschien wel helemaal nieuw bij 

ons op school. 

 

Woensdag zijn we het schooljaar met zijn allen 

op het plein begonnen. Ds. Van den Noort liet 

de kinderen een prachtig voorbeeld zien. Een 

takje kun je makkelijk buigen of breken. Twee 

takjes wordt al moeilijker. En een bos takjes 

breken, is bijna onmogelijk! 

En als je een takje langs een stevig stuk ijzer 

legt? Dan is het takje al helemaal niet meer te 

buigen of breken.  

 

Samen sta je sterk. Met je klasgenoten, met 

elkaar maken we er een prachtig schooljaar van. 

En als God er bij is? Dan sta je pas echt stevig! 

Dan kun je heel veel aan. 

 

Schooljaar 2020-2021. We hebben er zin in en 

we gaan er voor! Met elkaar en met God op reis! 

Dan staan we sterk. 

 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 38 

lied van de 

week 

 

Psalm 92:1 (groep 5-8) 

zondag  

13 september 

 

 

 

maandag  

14 september 

Febe v B. (5 jaar) 

Yoli-may S. (9 jaar) 

 

dinsdag  

15 september 

Spreekuur gebiedsteam (8.30 uur) 

Joline V. (10 jaar) 

 

woensdag   

16 september 

 

 

 

 

 

donderdag  

17 september 

 

 

 

vrijdag  

18 september 

Daniël v D. (7 jaar) 

Jort K. (5 jaar) 

Kai v R. (8 jaar) 

Lisa vd S. (9 jaar) 

Juf Bernadette (29 jaar) 

zaterdag  

19 september 

Lieke D. (8 jaar) 

Bo E. (5 jaar) 

Hans vd H. (11 jaar) 

agenda – week 37 

lied van de 

week 

 

Psalm 116:1 (groep 1-8) 

zondag  

6 september 

Rozalin W. (9 jaar) 

 

 

maandag  

7 september 

 

Tim vd B. (10 jaar) 

dinsdag  

8 september 

Thijs K. (6 jaar) 

Noa S. (11 jaar) 

Anouk W. (8 jaar) 

woensdag 

9 september 

 Gebedsgroep (8.30 uur) 

Leen H. (6 jaar) 

Rosalie V. (6 jaar) 

Juf Ellen (55 jaar) 

donderdag    

10 september 

 

Tyrese W. (9 jaar) 

vrijdag  

11 september 

 

 

 

 

 

zaterdag  

12 september 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

 

Opening 
Normaal beginnen we het schooljaar op 
maandagmorgen met kinderen en ouders op het plein 
en op maandag avond als HSN met de 
openingssamenkomst. 
Helaas konden beiden door de corona maatregelen 
niet op deze manier door. 
 
Daarom zijn we afgelopen woensdag met elkaar op 
het plein begonnen. En konden we maandagavond 
niet naar de kerk? Dan komt de kerk naar ons! 
Fijn dat op iedere HSN school een predikant uit 
Nijkerk bij de opening aanwezig was.  
Bij ons op De Hoeksteen was ds. Van den Noort te 
gast. In de inleiding van deze nieuwsbrief kunt u 
lezen welk mooi voorbeeld hij de kinderen mee gaf. 
 
Samen hebben we met elkaar gezonden op het plein 
en zijn we het schooljaar ook met gebed begonnen. 
 
Mooi om zo met elkaar het jaar te beginnen! 

 

 
 
Shira is geboren! 
Afgelopen zondag is juf Judith bevallen van een 
dochter met de prachtige naam: Shira. 
Juf Judith stuurde ons: Shira betekent lied/gedicht en 
haar doopnaam Hosanna wijst de richting aan: een 
(juich)roep tot God om hulp en heil. 
 
Juf Judith en haar man Rick, grote broers Sion en 
Josia: van harte gefeliciteerd! 

Hulp gevraagd | lunchpauze  
Zoals u weet wordt het continurooster nog voortgezet. 
Dit betekent dat de kinderen op school lunchen. 
Tijdens deze momenten hebben wij uw hulp nodig!  
 
groepen 1 – 2  
Bij de kleuters zijn we op zoek naar ouders die 
samen met de kleuters een broodje willen eten. Op 
dit moment zal de groepsleerkracht dan ook gaan 
eten. Dit zal zijn van 12.00 tot ongeveer 12.30 uur.  
We zijn opzoek naar ouders die ons willen helpen op 
maandag, dinsdag en donderdag.  
 
groepen 3 – 8 
bij de groepen 3 t/m 8 zijn we opzoek naar ouders die 
willen helpen bij het pleinwacht lopen als de kinderen 
buitenspelen. Van 12.00 – 12.15 uur spelen de 
groepen 5, 6 en 7 buiten en van 12.15 – 12.30 uur 
spelen de groepen 3, 4 en 8 buiten. In totaal zal het 
dus gaan om 30 minuten.  
 
U krijgt uiteraard een vergoeding wanneer u ons komt 
helpen.  
 
Mocht u nu denken, ik heb een van deze dagen wel 
tijd en zou graag willen helpen. Dan kunt u zich 
opgeven bij juf Roxenne door haar te mailen via 
r.vanveluw@hsn-scholen.nl  
Wilt u dan vermelden of u wilt helpen bij de groepen 1 
– 2 of 3 – 8 en op welke dag(en).  
 
Toestemming foto’s etc.  
Iedere ouder/ verzorger heeft wel of niet toestemming 
gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal en/ of 
de naam van uw kind(eren) door de school.  
 
Wij brengen dit jaarlijks onder uw aandacht, omdat 
uw mening kan wijzigen. Mocht u uw toestemming 
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Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

willen intrekken, of mocht u alsnog toestemming 
willen geven, kunt u dit zelf aanpassen via Parro, bij 
mijn profiel. 
 
Om het overzicht in de groepen te kunnen houden, 
zullen we na september de optie om de voorkeuren te 
wijzigen sluiten. 
 
Bereikbaarheid na schooltijd 
In de afgelopen corona-periode hebben we ervaren 
hoe belangrijk het is om elkaar te blijven ontmoeten. 
Dat geldt ook voor ons als team. Daarom hebben we 
nogmaals naar elkaar uitgesproken dat we na 
schooltijd de gelegenheid nemen om elkaar te spreken 
en de ervaringen van de dag uit te wisselen. 
We kiezen er daarom bewust voor om gesprekken 
vanaf 3 uur in te plannen. 
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