
Wie anders is het die de wereld overwint dan 

hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 

1 Johannes 5:5 

 

Afgelopen dinsdagmiddag hadden we een 

studiemiddag: terugkijken, analyseren en 

nieuwe plannen maken. Om terug te kijken op 

het onderwijs is het belangrijk om stil te staan. 

Daarmee deden we met elkaar een ontdekking. 

Onze focus zal meer op het taaldomein gaan 

komen. Terwijl onze ogen min of meer gericht 

waren op rekenen. 

 

Zo’n ontdekking doen we door bewust stil te 

staan. Stil staan zien we vandaag de dag ook 

bij veel christenen. Christenen die bewust stil 

staan bij de veertigdagentijd; de tijd voor 

Pasen. De één door te vasten, de ander door 

extra bezinning.  

 

We vieren straks de opstanding van Jezus, 

maar wat is de aanleiding, wat betekent het 

voor ons? De mensen riepen allereerst 

‘Hosanna’, maar nog geen week later ‘Kruisig 

Hem’. Hoe kan dat? Wat is er gebeurd? Stil 

worden, juist in deze tijd.  

 

Jezus werd ook stil voor Zijn kruisiging. Hij bad 

tot God. Stil staan kan door echt stil te worden, 

te bezinnen en naar God toe te gaan door 

Woord en Gebed. Ik bid u alle stilte toe.   

 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  

voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 13 

lied van de 

week 

 

LvdK 47 : 1 (groep 1-8) 

zondag  

28 maart 

 

 

 

 

maandag  

29 maart 

 

 

 

 

dinsdag  

30 maart 

 

 

 

woensdag   

31 maart 

 

 

Louisa J, 8 jaar 

donderdag  

1 april 

 

 

Dilylah W, 12 jaar 

vrijdag  

2 april 

 

 

Goede Vrijdag 

 

zaterdag  

3 april 

 

 

Simon K, 10 jaar 

agenda – week 12  

lied van de 

week 

 

OTH 425 - Als ik mijn ogen sluit (groep 4-8) 

zondag  

21 maart 

 

 

 

maandag  

22 maart 

 

 

 

 

 

 

dinsdag  

23 maart 

 

 

 

woensdag   

24 maart 

 

 

 

donderdag  

25 maart 

 

 

Anouk H, 10 jaar 

vrijdag  

26 maart 

 

 

 

zaterdag  

27 maart 
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verkouden, snottebel, veel meldingen… 

Veel kinderen waren deze week thuis vanwege 

verkoudheidsklachten. Daarnaast hebben we helaas ook 

kinderen naar huis moeten sturen. Het lijkt erop dat een 

verkoudheidsvirus door de school waait. We hanteren ook 

hierin de RIVM-maatregelen. Het is vervelend wanneer wij 

kinderen naar huis moeten sturen, daarom het verzoek om 

thuis een zorgvuldige afweging te maken. Bij een negatieve 

test mag uw kind weer naar school. Twijfelt u over de aard van 

de klachten? Neem gerust contact met ons op om te 

overleggen. Bij koorts of benauwdheid in het gezin, blijft het 

hele gezin thuis. 

 

Ter informatie na de mail van vrijdag. Na de besmetting op de 

peuterspeelzaal hebben we gelukkig geen nieuwe besmetting. 

 

 

Bedankt voor uw gift! 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een 

oproep voor de zending gedaan. We zijn 

dankbaar om te zien dat hier gehoor aan 

is gegeven. Met elkaar hebben we 

€244,50 opgehaald. Daarnaast is er ook in 

de klas geld opgehaald. Dat zullen we er 

nog bij gaan storten. Hartelijk dank voor 

uw gift! 

 

De link en QR-code blijven geldig. 

 

 

juf Lisanne 

Het zwangerschapsverlof van juf Lisanne zit er bijna op. Vanaf 

dinsdag 30 maart zal zij weer bij ons op school zijn. Juf Lisanne 

staat op dinsdag voor groep 3 en op woensdag en donderdag 

voor groep 1/2b.  

 

afscheid juf Linda en juf Diana 

Juf Diana zal maandag 22 maart voor het laatst in groep 3 zijn. 

Daarna zal juf Heleen vier dagen (ma, wo, do, vr) gaan werken 

en juf Lisanne één dag (di) in groep 3.  

Juf Linda zal donderdag 25 maart voor het laatst in groep 1/2b 

zijn. Ondertussen kan juf Linda zich al verheugen op een nieuw 

zwangerschapsverlof op de Hoeksteen! 

 

We zijn dankbaar dat zij een goede tijd bij ons hebben gehad. 

MR – traject andere schooltijden 

18 maart film ‘traject andere schooltijden’ 

1 april  aanvullende brief met veel gestelde vragen 

  enquête voorkeur schooltijden 

12 april  MR-vergadering 

15 april  bericht vanuit de MR n.a.v. enquête. 

 

De MR heeft voor nu de film ‘traject andere schooltijden’ 

beschikbaar gesteld (ca. 10 minuten). U kunt deze openen door 

op de link te klikken in de planning hierboven. Let op: het kan 

even duren voor de film start, omdat hij dan aan het laden is. 

Heeft u vragen n.a.v. dit filmpje, dan kunt u deze indienen t/m 

25 maart bij de MR (MRIchthus@hsn-scholen.nl). Op 1 april 

hoopt de MR via de nieuwsbrief een aanvullende brief met veel 

gestelde vragen te delen én wordt de enquête toegestuurd. 

 

 

thema ‘het weer’ groep 3-5: regenton plaatsen 

In de middenbouw wordt momenteel gewerkt aan het thema 

‘het weer’. De laatste tijd is er veel wisselend weer geweest en 

dat maakt het tegelijkertijd ook erg interessant. Van onze 

vorige groep 8 hebben we als schoolcadeau een regenton 

gekregen. Deze hebben we alleen nog niet aangesloten. Onze 

groep 3-5 vinden het interessant als dit gaat gebeuren en wat 

je er eigenlijk allemaal mee kan. Voor hen een mooie 

ontdekking en tegelijkertijd fijn als we dit in de praktijk kunnen 

doen. Daarom zouden we graag onze regenton willen 

aansluiten.  

 

Daarom een vraag: is er een handige ouder om de regenton 

aan te sluiten? U kunt zich aanmelden bij juf Heleen 

h.heimensen@hsn-scholen.nl. 

 

   

rapport / oudergesprekken 

De kinderen krijgen op 1 april het rapport mee naar huis. Op 

dit moment zijn we druk bezig om de rapporten te schrijven. 

Volgende week krijgen de ouders van groep 1 t/m groep 7 via 

Parro de mogelijkheid om zich in te schrijven voor het 

spreekmoment (6 t/m 9 april). De spreekmomenten zijn 

digitaal (via Teams). De leerkracht nodigt iedereen uit via 

dezelfde link. Als u daarop klikt, komt u automatisch in de 

lobby. De leerkracht laat u toe als uw gesprek begint.    

 

 

ingezonden:  

 Vacature gymdocent HSN-scholen. Ben jij of ken jij 

een gymdocent? Lees of stuur deze vacature snel 

door! Reageren kan tot en met 1 april. 

 Preventie Nijkerk. De nieuwsbrief van Preventie 

Nijkerk delen we graag met u. Hierin staan cursussen 

voor kinderen en ouders.  

 ‘Een koffer vol met zorgen’ flyer voor een dienst op 

Tweede Paasdag in de Fontein. 
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