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Beste ouder(s) , verzorger(s) en leerlingen van onze school, 

 

Vandaag was het voor de kinderen de laatste schooldag voordat de 

vakantie begon. Dat gold ook voor de leerkrachten van onze school. 

De komende weken zullen voor de leerkrachten in het teken staan van  

het schooljaar afronden, voorbereiden voor het nieuwe schooljaar en  

vakantie houden. Even afstand nemen van ons dagelijks werk. 

Voor mij was deze dag ook de laatste schooldag, maar wel een hele  

bijzondere schooldag. 

Mijn allerlaatste schooldag als meester / adjunct-directeur van CBS De 

Hoeksteen. Ik heb enorm tegen deze dag opgezien, want wat zal ik de 

school, de kinderen, de ouders en mijn collega’s enorm gaan missen. 

 

Na bijna 13 jaar gewerkt te hebben op de Hoeksteen, ben ik bijna 

vergroeid met de Hoeksteen. Zeker in mijn functie die ik tot 1 maart jl. 

had. Zelfs ons gezinsleven stond 24 uur per dag in het teken van de 

school en alles wat daarbij hoorde.  

Wij hielden van de school en beschouwden de school als onze school! 

 

In de afgelopen jaren hebben wij de school zien veranderen in de 

dorpsschool die het nu is: het middelpunt van het dorp. 

 

Samen met mijn hardwerkende, superenthousiaste collega’s, meester 

Van Putten en meester Knoester hebben we geprobeerd om van de 

Hoeksteen een echte dorpsschool te maken, waar iedereen welkom is 

(mits de grondslag van onze school wordt onderschreven) en waar 

iedereen zich welkom voelt, kerkelijk meelevend of minder kerkelijk 

meelevend.  

Wat ons betreft is dat zeker gelukt en is de Hoeksteen geworden tot het 

middelpunt van het dorp. 

 

Bedankt! 



De afgelopen maanden hebben we de 

Hoeksteen vaak vergeleken met de as 

van een fietswiel.  

 

De school is dan de as. Maar…. aan een 

as alleen heb je niets, er behoren ook  

spaken, een velg en een binnen- en 

buitenband te zijn. 

 

De spaken wil ik in dit beeld betrekken 

op alle activiteiten en organisaties die in 

ons dorp actief zijn. Wij, als vroegere 

directie, hebben veel tijd gestoken in het 

onderhouden van goede betrekkingen 

met de organisaties die in het dorp actief zijn.  

Met elkaar werkten we, naast het lesgeven en het maken van 

schoolbeleid voor de toekomst, samen aan de leefbaarheid van het 

dorp.  

Ik kan met dankbaarheid zeggen dat de contacten met alle 

organisaties in ons dorp uitstekend waren. De contacten met de 

Oranjevereniging, met de gymvereniging, met de muziekvereniging, 

met de tennisvereniging, met de voetbalvereniging, met Tamara van 

Het Centrum, met de EHBO vereniging, met de Dorpsraad, met de 

burgerhulpverlening, met de avondvierdaagse, met de Kinderfaculteit, 

met de kerken, met de zangverengingen, met de 

volkstuinenvereniging, met de wijkagent, met de brandweer, met de 

andere school, met Kibeo: ik zal ze heel erg missen! 

 

De velg van het fietswiel zijn de ouders van de kinderen die op onze 

school zitten en de inwoners van ons geweldige dorp.  

De verbondenheid die wij persoonlijk ervaren hebben als “overlanders” 

was en is geweldig.  

Al vanaf de geboorte van Olaf (toen wij hier pas 5 maanden woonden) 

hebben jullie ons laten merken dat wij opgenomen zijn in de Plaatse 

bevolking.  

Hoeveel kaarten, e-mailberichten, attenties, appberichten of reacties 

op sociale media wij wel niet hebben ontvangen: ze zijn ontelbaar.  

 

Zeker de laatste maanden hebben jullie ons bedolven onder de fijne 

wensen en attenties en hebben jullie, misschien wel zonder dat jullie het 

wisten, mij door deze enorme moeilijke weken geholpen.  

Wat ben ik dankbaar dat onze God onze tijd in Ooltgensplaat zo 

betekenisvol heeft gemaakt. 



De binnen- en buitenband beschermt de velg, de as en de spaken. Die 

bescherming hebben wij ook ervaren als leerkrachten van de 

christelijke school.  

Wij hebben ervaren dat God bij ons was en ons zegende.  

We hebben geweldige momenten gehad onder Zijn zegenende en 

beschermende handen. En als wij het even niet zagen zitten, hielp Hij 

ons er door heen.  

We hebben zeker ervaren dat de Heere ook de beschermer is van onze 

school en ons lesgeven zegent.  

De Hoeksteen staat op het eiland en ver daarbuiten bekend als een 

hele goede school, waar prima resultaten behaald worden, de 

kinderen zich veilig voelden en waar de sfeer onderling enorm goed 

was.  

Soms wel eens jaloers makend zoals collega’s dat hoorden van andere 

leerkrachten die niet bij ons op school werken.  

Leerlingen en oud-leerlingen hebben een hele mooie tijd gehad op 

onze school en vertelden op het VO hoe fijn het was om op de 

Hoeksteen te hebben gezeten. 

 

Natuurlijk hebben wij ook momenten gehad dat wij niet wisten wat de 

bedoeling van alles was. Wat is het plan van God? Waarom gebeurde 

er bepaalde zaken in het dorp ? Of heel erg persoonlijk: wat was de 

bedoeling van God dat ik geen directeur kon worden van de 

Hoeksteen? 

Achteraf is het mij duidelijk geworden dat ik ergens anders harder 

nodig ben dan op de Hoeksteen. Dit wetende, vergoedt veel van de 

afscheidspijn die ik ervaarde en voelde. 

Want die afscheidspijn zit diep. 

 

We hebben zoveel momenten met elkaar gehad die we nooit meer 

gaan vergeten. Minder fijne momenten en fijne momenten. Het heeft 

ons dichter bij elkaar gebracht en zullen altijd met ons mee gaan. 

 

De mooie herinneringen zijn ontelbaar! 

Ik zal nooit de beide keren vergeten dat de kinderen van onze groep 8  

thuis op kraamvisite kwamen. Wat was de Winterfair op ons schoolplein 

een succes! Twee keer een opening van een aanbouw van de school: 

wat een zegeningen. Met de Oranjevereniging ’s morgens vroeg 

helium ballonnen opblazen op school voor wederom een geslaagde 

Koninginnedag/ Koningsdag. Met de bus naar Brussel voor een bezoek 

aan het Europees Parlement. Sowieso alle politiek gerelateerde lessen 

met een bezoek aan de Tweede Kamer en het provinciehuis in Den 

Bosch. Het unieke moment van een fotoshoot bij het strandje dat er 



voor zorgde dat onze leerlingen op de landelijke Eindcitoboekjes 

kwamen te staan. De alternatieve stakingsdag. De 

dierendagmomenten waarbij zelfs het jeugdjournaal kwam. De vele 

prijzen die wij binnenhaalden als school met zaalvoetbal, veldvoetbal 

en korfbal. De geweldige sfeer op de schoolkampen. De musicals 

waarbij de kinderen op een andere manier in het middelpunt kwamen 

te staan. De afscheidsdag van meester Knoester waarbij zelfs oud-

leerlingen meehielpen. De geweldige steun van jullie thuis aan de 

kinderen in de Corona thuiswerkperiode: nog een keer heel erg 

bedankt voor die steun. De gesprekken die ik als vertrouwenspersoon 

met jullie voerde, en waar ik jullie kon helpen. De momenten dat er in 

de kerken voor onze school werd gebeden. De sportdagen. De prima 

contacten met de klusmensen. De geweldige tijd met onze oud-

bestuursleden waarbij vertrouwen, het samen christen zijn en oog voor 

de toekomst centraal stonden: wat een respect heb ik voor hen! De 

(oud) oudercommissie die altijd klaar stond om te helpen. De (oud) MR 

die zo meeleefde met de school, echt uniek…..  

 

Ik stop hier maar met het opnoemen van gouden momenten en sluit af 

met mijn collega’s: ik heb echt een enorme steun gehad aan mijn 

collega’s.  

Wat een kanjers zijn het en wat mogen jullie dankbaar zijn dat de 

kinderen hen hebben als leerkrachten. Ik laat ze met verdriet achter 

door mijn vertrek en dat doet pijn. Maar ik weet zeker dat God met hen 

zal zijn en blijven, want Hij is Immanuel!   

 

Mijn tijd als meester van CBS de Hoeksteen zit er op, maar de tijd van 

betrokken gezin bij de Hoeksteen gaat verder. Jullie zullen ons blijven 

zien bij het hek als ouders van Joost! 

 

Dank voor de tijd die u nam om deze brief te lezen. 

Ik sluit af met een lied dat in de afgelopen maanden vaak in mijn hoofd 

is geweest, een lied over hopen op de hulp van onze God:  

 

 “Die hoop moet al ons leed verzachten. 

Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog. 

Voor hen die 't heil des Heren verwachten, 

zijn bergen vlak en zeeën droog.” 

 

 

 

 

Meester Jan Willem  


