
‘Grenzeloos geloof in jou’ 

Nieuwsbrief   28 augustus 2020 

Waar beginnen we aan? 

We gaan weer beginnen! De klassen zijn ingericht 

en als team hebben we de eerste vergadering ge-

had. Vol nieuwe energie en motivatie staan we 

klaar om jullie kinderen volgende week te ont-

moeten. 

Tijdens de vergadering hebben we om de zegen 

van God gevraagd over dit komende schooljaar. 

Niets is zeker, en in dit nieuwe schooljaar nog 

minder. Wat is ons perspectief? Waar beginnen 

we aan? 

Als team hebben we nagedacht over de vraag: 

‘Wie zijn wij als team van de Horizon?’ Mooie ge-

sprekken leverde dat op, want dan weten we wel 

waaraan we beginnen. 

We beginnen aan een schooljaar met nog onge-

kende mogelijkheden en perspectieven die we in 

Gods hand willen leggen. Hij mag ons leven vor-

men en met Hem willen wij leven, ook in onzeke-

re tijden. 

Wij zijn een team dat vol overtuiging samen wil 

werken om jullie kinderen te laten bloeien, te la-

ten schitteren tot Gods eer. 

We beginnen eraan! Tot maandag. 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 36 

Lied van de  

week 

De kracht van uw liefde—OTH 273 (groep 

5-8) 

Zondag 

30 augustus 

 

Donara, 8 jaar (groep 5) 

Maandag          

31 augustus 

 

 

Noa, 4 jaar (groep 1-2c) 

Dinsdag 

1 september 

 

Woensdag 

2 september 

 
 

Donderdag 

3 september 

 

Sofie, 4 jaar (groep 1-2b) 
Jop, 10 jaar (groep 5) 

Vrijdag 

4 september 

 

Zaterdag 

5 september 

 

 

Nola, 6 jaar (groep 3a) 

In het onderwijs willen wij kinderen laten kijken. Wat ontdek je, wat zie je? Kijken doe je met je ogen, 

zien doe je met je ziel. Op school mogen wij de horizon van kinderen verbreden. Achter elke horizon 

ligt weer een nieuwe horizon. 

Agenda   week 37 

Lied van de  

week 

Psalm 116:1 (groep 1-8) 

Zondag 

6 september 

 

 

Lukas, 5 jaar (groep 1-2c) 

Maandag          

7 september 

 

Dinsdag 

8 september 

 

Zuzanna, 10 jaar (groep 7) 

Juf Dorien, 35 jaar 

Woensdag 

9 september 

 

 

Arya, 5 jaar (groep 1-2a) 

Donderdag 

10 september 

Informatiebrief komt uit 

Vrijdag 

11 september 

 

Zaterdag 

12 september 

 

 

 

https://calvijn.hsn-scholen.nl/
mailto:%20directie.calvijn@hsn-scholen.nl
https://www.facebook.com/Johannes-Calvijn-285567758284950/
https://ouders.parnassys.net/


Welkom 

Maandag starten de volgende kinderen bij ons 

op school: 

In groep 1-2b: Roos, Sofie en Jurre 

In groep 1-2c: Noa F 

In groep 3a: Noa J, Nola, Dex en Iris 

In groep 3b: Josephine 

In groep 5; Zoë 

In groep 6: Amos 

In groep 7: Micha en Florine 

We heten iedereen van harte welkom op de 

Horizon en wensen de kinderen  een goede 

leerzame en fijne tijd toe. 

Start nieuw schooljaar - gewijzigd 

In de laatste nieuwsbrief voor de vakantie 

schreef ik over de start van het nieuwe 

schooljaar. Aangezien Corona onverminderd 

aanwezig is, hebben we een aantal andere 

besluiten moeten nemen. 

De kinderen van groep 4-8 mogen tussen 

8.20en 8.30 uur direct naar binnen, net zoals 

we vorig schooljaar ook gewend zijn. 

Kinderen van groep 1-2 en groep 3 worden 

opgewacht bij het hek van het schoolplein. 

Medewerkers staan met herkenbare hesjes 

klaar om de kinderen op te vangen en mee te 

nemen naar hun nieuwe klas. Helaas hebben 

we moeten afzien om ouders van groep 1 en 

2 toe te laten in het gebouw. Het is ondoen-

lijk om voldoende afstand onderling te hou-

den. 

De kinderen die komende maandag voor de eer-

ste keer naar school komen, mogen door één 

ouder worden gebracht. Zij zijn wel welkom op 

school.  

Bij de ingang van school (aan de pleinkant, de 

ingang van groep 1-4) staat één medewerker de 

nieuwe leerlingen en hun ouder op te wachten. 

Het is fijn als u zich bij deze medewerker meldt. 

We hopen met elkaar op een goede start van 

het nieuwe schooljaar waarbij wij mogen vragen 

om de zegen van onze Hemelse Vader. Van 

Hem willen wij alles verwachten. 

Corona en het nieuwe schooljaar 

Na de vakantie hebben we nog te maken met de 

verschillende maatregelen die gelden. Hieronder  

een korte samenvatting: 

1. Volwassenen houden onderling 1,5 meter 

afstand. 

2. Ouders mogen het plein niet op.  

3. Oudergesprekken mogen weer op school 

plaatsvinden. Deze gesprekken zijn vooraf 

gepland en vinden na schooltijd plaats. 

4. Het continurooster blijft voorlopig van 

kracht. Dit zal in ieder geval tot en met de 

herfstvakantie zijn 

5. Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstan-

dig naar school, lopend of met de fiets. 

6. Als kinderen worden gebracht met de auto, 

wordt er gebruik gemaakt van de kiss en 

ride zone naast de school en bij de ingang 

van het plein. Dit betekent: ouders blijven 

in de auto en zetten hun kind af om vervol-

gens direct verder te rijden. Zorg ervoor 

dat u uw kind laat uitstappen aan de kant 

van het trottoir. 

7. Als kinderen worden gebracht met de auto 

en u wilt ook uitstappen, maakt u gebruik 

van het parkeerterrein bij de Baggelaar. 

Oók bij slecht weer! 

Openingssamenkomst gaan niet 

door 

De openingssamenkomst gaat helaas niet 

door vanwege de Coronamaatregelen. Ds. 

J.J.G. den Boer heeft namens de predikanten 

van Nijkerk een opening geschreven die je 

hier kunt lezen. Ook zal er in de kerken ko-

mende zondag een zegen worden gevraagd 

voor het nieuwe schooljaar. 

Opening schooljaar 

Hoewel de openingssamenkomst niet door 

gaat, zullen we wel het schooljaar openen met 

de leerlingen. 

Om 9.00 uur start groep 3-5 op het plein met 

het nieuwe schooljaar en om 9.30 uur start 

groep 6-8. 

Groep 1-2 start met de leerkracht in hun eigen 

groep. 

We zullen starten met het Bijbelverhaal waarin 

tien meisjes wachten op de start van de brui-

loft. 

Bijbel en lied-, psalmenrooster 

Als bijlage treft u het Bijbel, lied– en psalmen-

rooster aan. Het lied of de psalm van de week 

wordt in de groepen gedurende de week gezon-

gen en daarna zondags in de verschillende ker-

ken.  

https://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/08/HSN-ouderinformatie-opening-schooljaar.pdf


Jarigen in vakantie en eerste school-

Toestemming foto’s etc. 

Iedere ouder/ verzorger heeft wel of niet toe-

stemming 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 willen intrekken, of mocht u als-

nog toestemming willen geven, kunt u dit zelf 

aanpassen via Parro, bij mijn profiel.  

Fietszone 

Graag attenderen wij u op de fietszone. Kin-

deren die binnen het gebied naar school komen, 

mogen lopend komen. U vindt de plattegrond 

op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. 

Informatieavond 

Elk schooljaar houden we aan het begin een 

informatieavond. Tijdens deze avond ont-

vangt u informatie over het onderwijs van de 

groep waar uw kind in  zit. 

Dit schooljaar is er geen specifieke informa-

tieavond. Wel ontvangt u op 10 september 

van de leerkracht van uw kind(eren) een brief 

waarin alle informatie staat voor het nieuwe 

schooljaar. 

In de week daarna zijn er oudergesprekken. 

Eventuele vragen kunt u dan nog aan de leer-

kracht stellen. 

Omgekeerde oudergesprekken 

Binnenkort (15 en 17 september) zijn de om-

gekeerde oudergesprekken. Als ouders en 

leerkrachten hebben wij een gemeenschappe-

lijk belang dat het goed gaat met uw kind en 

onze leerling.  

Wij vinden het belangrijk om met u als ouders 

in gesprek te gaan. Veel kinderen hebben een 

nieuwe leerkracht. Juist voor hen houden we 

deze gesprekken.  

De leerkrachten maken kennis met uw kind 

doordat u uw kind mag voorstellen. De rollen 

zijn dus tijdens deze gesprekken omge-

draaid: niet de leerkracht vertelt over het 

kind, maar u als ouder. U bent voor ons een 

belangrijke informatiebron. Informatie voor u 

als ouder, kan aanknopingspunten bieden 

voor het handelen in de klas.  

U kunt zich tot maandag 14 september in-

schrijven via Parro.  

Ingezonden Bzzzonder 

Corona. Wat een hectische tijd hebben we met 

elkaar meegemaakt. Ook nu is het nog best 

even wennen en anders. Wat ook anders is ge-

weest is de de TSO onhold staat. In overleg 

met school is besloten om de TSO op de Hori-

zon door school zelf te gaan doen. We hebben 

ontzettend genoten van de tijd met jullie kroost. 

Het is fijn dat school het zelf kan oplossen. Dat 

betekent dus dat we BIJe BIJe gaan zeggen. Dat 

we afscheid van je nemen als TSO-klant. We 

gaan de overeenkomst ontbinden.  

Natuurlijk blijf je na schooltijd hartstikke wel-

kom bij Bzzzonder. Bij Bzzzonder Corlaer of 

Bzzzonder Nijkerkerveen.  

Op woensdag gaan we op het kinderdagverblijf 

ook open. En in Corlaer gaan we een nieuwe 

BSO groep openen. Wat ook heel fijn is, is dat 

we een samenwerking zijn gestart met het 

zwembad. Dat betekent dat wij je kroost naar 

zwemles brengen. Dat scheelt gesjor en ge-

sjouw in een volle warme kleedkamer. Dat gaan 

wij namelijk voor je doen. Nou, je leest het: bui-

ten TSO nog mogelijkheden genoeg. 

Maak je geen gebruik van BSO of VSO? Dan wil-

len we je bedanken voor het vertrouwen in ons. 

Dat we voor je kroost mochten zorgen tussen 

de middag en dat je klant van ons was. Bedankt. 

En als we dan toch op de bedanktour zijn, willen 

we de vrijwilligers ontzettend bedanken voor 

hun inzet. Het vinden van vrijwilligers was niet 

altijd makkelijk, maar we zijn heel erg dankbaar 

voor de tijden dat er vrijwilligers waren die zich 

met passie en liefde hebben ingezet. Bedankt! 

Hartelijke groet, Annemieke Drost 

Ingezonden ANWB 

U treft in de bijlage een brief van de ANWB 

aan over de fietsveiligheid van kinderen. 

Gymrooster Baggelaar 

Dinsdag groep 6 

Donderdag groep 3a, groep 3b en groep 4 

Vrijdag groep 5, groep 7 en groep 8 



Alle kinderen die wonen aan onderstaande  

straten komend lopend naar school 

Van Noorstraat 

Birkenhof 

Zonnehof 

Winkelmanstraat 

Westerveenstraat 

Vanenburg 

Wouter Blomstraat 

Brouwerspad 

Dokter van der Kolkstraat t/m nr. 15 en 24 

Goldschmidstraat 

Stienstratstraat 

Eekmastraat 

Van Rootselaarstraat 

De Bruijnhof 

Dirk Ruitenbeekstraat  

Jacob de Boerweg t/m kruispunt Dirk Ruiten-

beekstraat 

Schoolstraat t/m nr. 24 

Van Dijkhuizenstraat t/m kruispunt Buntwal/

Vrouwenweg 

Talmastraat 

Nieuwe Kerkstraat t/m kruispunt Westerveen-

straat 

Buntgras 

Buntwal nr. 1 en 1a 


