
‘Grenzeloos geloof in jou’ 

Nieuwsbrief   10 september 2020 

We hebben goud in handen 

Van de week, 14.45 uur. Met elkaar hebben we 

koffiepauze. De kinderen zijn net naar huis. Aan 

een aantal collega’s vraag ik wat vandaag hun 

gouden moment was. De tongen komen los: 

“We deden een verjaardagsspel waarbij de kin-

deren enthousiast en betrokken meededen.” 

“Wij hadden samenwerkingsopdrachten. De kin-

deren deden zo goed mee dat we bijna de tijd 

vergaten”.  

“Het gesprek aan het begin van de dag… daar 

kwamen zulke mooie dingen uit”. 

Als onderwijs hebben we goud in handen en ze-

ker als christelijke school. Wat is voor ons goud 

waard? Voor mij zijn er een aantal kernwaarden 

waar deze voor mij uitspringt: in het onderwijs 

gaat het om het hele kind. Het gaat niet alleen 

om prestaties, maar ook om wie jij als persoon 

bent en welke vaardigheden jij al hebt en waarin 

jij je verder mag ontwikkelen.  

Jij bent goud waard omdat je een kind van God 

mag zijn, Hij gaat met je verder. Als gezin en 

school hebben we goud in handen! 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 38 

Lied van de  

week 

Psalm 92:1 (groep 5-8) 

Zondag 

13 september 

 

 

Zoë, 7aar (groep 3b) 

Maandag          

14 september 

Oudergesprekken groep 4 

 

Laura, 8 jaar (groep 4) 

Dinsdag 

15 september 

Oudergesprekken alle groepen 

Woensdag 

16 september 

 

 

Fenneke, 6 jaar (groep 3a) 

Donderdag 

17 september 

Oudergesprekken alle groepen 

 

Milan, 7 jaar (groep 4) 

Vrijdag 

18 september 

 

Zaterdag 

19 september 

 

Hyab, 6 jaar (groep 3a) 

Juf Marieke B, 57 jaar 

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 39 

Lied van de  

week 

Psalm 105:1 (groep 3-8) 

Zondag 

20 september 

 

 

Keano, 10 jaar (groep 6) 

Maandag          

21 september 

 

Dinsdag 

22 september 

 

 

Maybritt, 11 jaar (groep 8) 

Woensdag 

23 september 

 

Donderdag 

24 september 

Schoolfotograaf 

Chiel, 9 jaar (groep 6) 

Daan, 5 jaar (groep 1-2a) 

Vrijdag 

25 september 

 

 

Anneroos, 6 jaar (groep 3b) 

Zaterdag 

26 september 

 

 

 

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


Schoolfotograaf 

Donderdag 24 september komt de schoolfoto-

graaf weer op school. I.v.m. de corona-regels 

worden er dit keer alleen foto’s gemaakt van 

kinderen die op school zitten.  

De kinderen van groep 3b zullen als eerste op 

de foto gaan en gaan daarna pas gymmen. Zij 

mogen dus gewoon naar school gebracht wor-

den i.p.v. naar de Baggelaar. 

Gebedsgroep 

De eerste bijeenkomst hebben we al gehad 

met z'n vieren. Om even kennis te maken, 

want we zijn blij met 2 nieuwe moeders die 

zich aansluiten bij de gebedsgroep. Moeders 

die voor de school, meesters, juffen en ook 

voor uw kind bidden.  

U bent van harte welkom om mee te doen. 

Neem dan even contact op met 0612021421. 

De dag waarop we samen komen is veran-

derd, namelijk dinsdag om 11.00 uur. Mis-

schien komt u dit ook beter uit! 

De volgende data zijn 13 oktober en 17 no-

vember. 

We wensen iedereen een gezegend school-

jaar. 

Namens de moeders van de gebedsgroep,  

Marlies de Groot 

Zendingsgeld 

Elke maandag kunt u uw kind(eren) geld mee-

geven voor de zending. In de eerste plaats gaat 

het geld naar ons adoptiekindje .  

Tot de herfstvakantie sparen we voor een pro-

ject. Ook dit schooljaar willen we sparen voor 

schoolmeubilair in Malawi.  

Twee jaar terug mocht ik zelf kennis maken 

met de basisschool in Nkoma. Een school waar 

minimaal 60 kinderen in één groep zitten en de 

jonge kinderen zitten op de grond, bij gebrek 

aan meubilair. Vorig schooljaar hebben we hier 

ook voor gespaard en een aantal groepen heb-

ben al meubilair ontvangen. Hiervoor hebben 

we de plaatselijke 

meubelmakers 

gesteund. Een 

dubbel doel: 

werk voor de lo-

kale bevolking en 

kinderen kunnen 

gewoon aan tafel 

zitten. We kregen 

van de school 

een filmpje door . 

Wilt u meesparen 

door ‘s maan-

dags geld mee te 

geven of u kunt 

ook een bedrag 

overmaken naar onze schoolrekening o.v.v. 

schoolmeubilair Malawi. Ons rekeningnummer 

is: NL16 RABO 0377 3030 30 t.n.v. basisschool 

de Horizon Nijkerkerveen. 

Van harte aanbevolen! 

Informatieavond 

Elk schooljaar houden we aan het begin een infor-

matieavond. Tijdens deze avond ontvangt u infor-

matie over het onderwijs van de groep waar uw 

kind in  zit. 

Dit schooljaar is er geen specifieke informatie-

avond. U ontvangt vandaag een informatiebrief van 

de leerkracht van uw kind(eren) . 

Volgende week zijn er oudergesprekken. Eventuele 

vragen kunt u dan nog aan de leerkracht stellen. 

Omgekeerde oudergesprekken 

Volgende week zijn de omgekeerde oudergesprek-

ken. 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 door-

dat u uw kind mag voorstellen. De rollen zijn dus 

tijdens deze gesprekken omgedraaid: niet de leer-

kracht vertelt over het kind, maar u als ouder. In-

formatie van u als ouder, kan aanknopingspunten 

bieden voor het handelen in de klas.  

U kunt zich tot maandag 14 september inschrijven 

via Parro.  

Hoofdluis 

Op dit moment is er hoofdluis geconstateerd in ver-

schillende groepen. U bent hierover al geïnformeerd 

via Parro.  

https://www.horizon.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/09/96bd6260-2abb-4cf7-8832-d0e666c93881.mp4
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen


Krentenbaard 

Er heerst bij verschillende kinderen op school 

krentenbaard. 

Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie 

die wordt veroorzaakt door een bacterie. De 

huidinfectie uit zich meestal in het gezicht rond 

de neus of mond. De aandoening komt vooral 

voor bij jonge kinderen. 

Kinderen met krentenbaard mogen naar school. 

Krentenbaard is erg vervelend en besmettelijk, 

maar gelukkig ook van tijdelijke aard. 

Adviezen voor kinderen met krentenbaard: 

 goed handen wassen, zeker als kinderen 

per ongeluk de blaasjes aanraken; 

 probeer niet aan de plekken te krabben; 

 houd de nagels kort; 

 gebruik alleen papieren handdoekjes; 

 Informeer de leerkracht als uw kind kren-

tenbaard heeft. 

Bibliotheeknieuws 

Woensdag 9 september is de bibliotheek in Nij-

kerkerveen gestart met een nieuwe activiteit!  

Iedere woensdag wordt er van 14.00 - 14.30 

uur voorgelezen!  

Kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn van harte 

welkom, maar ook jongere broertjes of zusjes in 

de peuterleeftijd zijn welkom.  

MR-oproep 

Wilt u actief meedenken over de Horizon? Wilt 

u nauw betrokken zijn bij hoe het gaat op 

school? Hebt u goede ideeën die u wilt delen? 

Dan is de medezeggenschapsraad (MR) wellicht 

iets voor u. 

De MR is een team van leerkrachten en ouders 

dat samen spreekt over de gang van zaken op 

school. Zij kan voorstellen doen, besluiten ne-

men of advies geven aan de directie. 

De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar.  

In de bijlage ontvangt u de hele brief van de 

MR. 

Ventilatie 

Goede ventilatie was al erg belangrijk in scholen. 

In deze periode blijkt het ook essentieel om 

ruimtes met veel mensen goed te ventileren. 

Vandaar dat de HSN onderzoek heeft laten doen 

naar de ventilatiesystemen van onze scholen. 

Voor de Horizon is er een aanpassing gedaan 

zodat het systeem vooral gebruik maakt van ver-

se buitenlucht in plaats van het hergebruiken van 

lucht uit het gebouw. Daarnaast zetten we onze 

deuren en ramen wat vaker open. 

Post 

Vandaag heeft uw kind één of meerdere flyers 

of andere reclameproducten ontvangen. Dit ter 

informatie. 

Wilt u uw kinderen controleren op hoofdluis 

en zo nodig benadelen? Daarnaast is het be-

langrijk om regelmatig te blijven controleren, 

bijvoorbeeld 1 keer per maand. 

Flevo Nijkerk 

Als bijlage treft u een flyer aan  van de zwem 

en watersportvereniging Flevo Nijkerk. 

https://www.rivm.nl/impetigo-krentenbaard

