
‘Grenzeloos geloof in jou’ 

Nieuwsbrief   24 september 2020 

Een rijke oogst 

Wij hebben drie fruitbomen in de tuin en in de 

afgelopen weken hebben we geoogst. Dit jaar 

was een goede oogst. Ongelofelijk wat een fruit. 

Ondertussen hebben we het grotendeels al weer 

verwerkt in stoofperen, perentaart, appeltaart, 

appelmoes, … Zelf geniet ik ervan om zo bezig te 

zijn in de tuin en in de keuken en ook om uit te 

delen, om samen te genieten. 

Wat een rijkdom hebben we in Nederland. Water 

om ons heen en van tijd tot tijd regen. Op veel 

manieren worden we rijk gezegend; laten we dat 

vooral niet vergeten. Mooi is het om straks in no-

vember ook dankdag te vieren. Ondanks alle zor-

gen, mogen we in alle omstandigheden van ons 

leven God danken en geeft God ons de opdracht 

om tot zegen te zijn (vruchtbaar te zijn) voor an-

deren. 

Lukt het ons om tot zegen te zijn voor anderen, 

voor onze omgeving? Bloeien de mensen (groot 

en klein), die vlakbij ons zijn, op van wat wij voor 

ze betekenen? Dat zou geweldig zijn, want zo 

wordt de oogst alleen maar groter en rijker en 

wordt de wereld elke dag opnieuw iets mooier.  

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 40 

Lied van de  

week 

LvdK 44:1 (groep 5-8) 

Zondag 

27 september 

 

Bas, 11 jaar (groep 7) 

Juf Jarina, 30 jaar 

Maandag          

28 september 

 

Dinsdag 

29 september 

 

Woensdag 

30 september 

Start kinderboekenweek 

Donderdag 

1 oktober 

 

Vrijdag 

2 oktober 

 

Zaterdag 

3 oktober 

Tim, 7 jaar (groep 4) 

Levi, 6 jaar (groep 1-2c) 

Juf Marijke, 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 41 

Lied van de  

week 

Psalm 93:4 (groep 3-8) 

Zondag 

4 oktober 

 

Maandag          

5 oktober 

 

Dinsdag 

6 oktober 

 

Bas, 5 jaar (groep1-2b) 

Siem, 5 jaar (groep 1-2b) 

Woensdag 

7 oktober 

 

Donderdag 

8 oktober 

 

 

Jeanine, 10 jaar (groep 7) 

Vrijdag 

9 oktober 

 

 

Demi, 10 jaar (groep 6) 

Zaterdag 

10 oktober 

 

 

Casper, 5 jaar (groep 1-2b) 

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

Tijdens de persconferentie van vrijdagavond 

heeft het kabinet medegedeeld dat de richtlij-

nen voor kinderen in de basisschoolleeftijd wor-

den versoepeld. Het besluit is dat kinderen met 

verkoudheidsklachten niet thuis hoeven te blij-

ven van school en niet op het coronavirus ge-

test hoeven te worden. 

In de bijlage ontvangt u een beslisboom met de 

thuisblijf-regels in één overzicht. 

Kinderen zijn dus welkom bij een neusverkoud-

heid. Mocht uw kind ‘snotverkouden’ zijn, wil-

len wij u wel vragen om goed af te wegen of uw 

kind naar school kan of niet. Stel: de leerkracht 

wordt verkouden, zit namelijk de hele groep 

thuis. 

Zendingsgeld (rectificatie) 

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

ven voor de zending. In de eerste plaats gaat 

het geld naar ons adoptiekindje. Daarnaast spa-

ren we de eerste weken voor nieuw schoolmeu-

bilair voor een basisschool in Malawi.  Zoals ver-

meld hebben we al gespaard voor nieuw meubi-

lair, maar er is nog niet voor elk kind een tafel 

beschikbaar. Jonge kinderen zitten op de grond. 

Per abuis heb ik vorige week het verkeerde reke-

ningnummer doorgegeven. Ons rekeningnum-

mer is: NL16 RABO 0377803030. 

Thuisonderwijs 

Deze week hebben zowel groep 4 als groep 5 

thuiswerk meegekregen. Ondanks dat scholen 

open zijn, kunnen we niet altijd onderwijs op 

school garanderen. 

In deze periode zijn er verschillende redenen 

waarbij kinderen niet naar school kunnen. Ze 

zijn zelf ziek, of een gezinslid. In deze gevallen 

geven we geen thuiswerk mee. 

In deze periode zijn er ook redenen dat leer-

krachten thuis moeten blijven. Bij lichte symp-

tomen zoals neusverkoudheid blijft de leer-

kracht thuis. De leerkracht is dan echter niet 

ziek. Hij wil en kan wel werken, maar mag niet 

op school aanwezig zijn. 

Binnen onze schoolvereniging hebben we afge-

sproken dat we thuisonderwijs geven als de 

leerkracht wel kan maar niet mag werken. Tot 

de testuitslag bekend is, blijven de kinderen 

onderwijs thuis ontvangen.  

Als een leerkracht vanwege ziekte niet kan wer-

ken, proberen we zoals gebruikelijk vervanging 

te vinden voor de groep. De invaller verzorgt 

dan het onderwijs op school en de kinderen 

zijn op school aanwezig. 

Houd u alstublieft de berichtgeving via Parro in 

de gaten. Via Parro berichten wij of een groep 

thuisonderwijs krijgt en ook of de groep weer 

naar school mag komen omdat de leerkracht 

weer mag werken. 

Studiedag 

Op woensdag 14 oktober hebben wij een studie-

dag. Deze dag zijn de kinderen vrij. 

Tijdens de studiedag willen we met elkaar onze 

‘opbrengsten’ bestuderen. Hoe scoren wij als 

school, als groep en hoe kunnen we kinderen het 

beste ondersteunen, hen laten ontwikkelen. 

Gitaarlessen 

Vanaf 12 oktober wordt er gitaarles gegeven op 

de HSN. Meer informatie hierover vindt u in de 

bijlage. 

Om kinderen er alvast kennis mee te laten ma-

ken en wellicht te enthousiasmeren, komt Cor 

Bruinsma, de gitaardocent, aankomende maan-

dag naar school. Kinderen van groep 6-8 mogen 

alvast even twintig minuten ervaren wat het is 

om gitaar te leren spelen. 

Personeel 

Van de week vertelde juf Jarina dat zij en haar 

man samen een kindje verwachten. Prachtig dat 

er opnieuw nieuw leven mag groeien. 

Als alles goed gaat, zal juf Jarina rond de voor-

jaarsvakantie met verlof gaan. We wensen juf 

Jarina een goede tijd van ‘verwachten’ toe. De 

komende periode zullen we op zoek gaan naar 

een invalleerkracht voor groep 3b. 

De tweede helft van de studiedag bereiden we 

het eerstvolgende Jeelo-project voor. Na de 

herfstvakantie starten we met het project: om-

gaan met geld. 

https://www.horizon.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/09/96bd6260-2abb-4cf7-8832-d0e666c93881.mp4
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Schoonmaak-vacature 

Goedendag, 

Zoek je een leuke bijbaan in de ochtend op 

een nog leukere locatie?  

Dan hebben wij dagelijks een schoonmaak-

taak van 1,50 uur die tussen 07.00/09.00 uur 

uitgevoerd moet worden bij De Horizon.  

Het gaat hier om de schoonmaak van het 

dorpshuis en de bibliotheek van maandag t/m 

vrijdag. 

Heb je interesse? En wil je 7,5 uur per week 

werken in de ochtend tussen 07.00/09.00 

uur? 

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons 

op via het volgende mailadres: 

dorith@alomsschoon.nl 

 

Met vriendelijke groet,    

Dorith Laros 

   

Ingezonden 

In de bijlage vindt u informatie over PIT Nijkerk; 

zij verzorgen preventieve activiteiten voor bete-

re lichamelijke en geestelijke gezondheid voor 

de jeugd. 

Bibliotheek 

Goed leren lezen is belangrijk in onze maat-

schappij. Wanneer je het technisch en begrij-

pend lezen beheerst, kun je meer kennis op-

doen, je verder ontwikkelen en je beter redden 

in de samenleving. 

Leesplezier is de basis voor het leren lezen. Als 

kinderen plezier hebben in het leren lezen, le-

zen ze meer, worden ze beter in lezen, worden 

ze beter in taal en kunnen ze beter leren. Dit 

heeft een positieve invloed op het zelfvertrou-

wen. 

Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind 

op De Horizon lid is van de bibliotheek.  

Als bijlage is een aanmeldformulier bijgesloten. 

Deze kunt u inleveren op school of mailen naar 

juf Sophiene: s.vanassenbergh@hsn-scholen.nl 

MR-verkiezingen 

In de vorige nieuwsbrief was er een oproep vanuit 

de medezegenschapsraad om u eventueel be-

schikbaar te willen stellen voor de MR. 

Twee ouders, mevr. Nienke Koopman en mevr. 

Corien Theelen, hebben hier positief op gerea-

geerd. Dat betekent dat er MR-verkiezingen gaan 

plaatsvinden. U mag gaan stemmen. 

In de bijlage vindt u een brief waarop Nienke 

Koopman en Corien Theelen zich beiden aan u 

voorstellen. Tevens is dit het stembiljet. 

Het stembiljet kunt u brengen bij juf Nel, secreta-

resse. Zij is aanwezig op dinsdag-, woensdag– en 

donderdagochtend. Wilt u hiervoor de hoofdin-

gang van ‘t Veense Hart nemen? 

Nationale buitenlesdag 

Op 22 september was het nationale buitenles-

dag. Klassen gingen tijdens de les naar buiten, 

niet direct om buiten te spelen maar om te le-

ren. 

De frisse lucht, beweging en speelse manier van 

leren kunnen ervoor zorgen dat leerlingen beter 

presteren. Dat betekent dat we eigenlijk meer 

naar buiten zullen moeten, dan alleen op een 

landelijke buitenlesdag. 

Graag willen we op het plein picknicktafels 

plaatsen zodat we voor het leren ook naar bui-

ten kunnen. Aan de picknicktafels kunnen 

groepjes kinderen ook werken. Helaas moeten 

we constateren dat de schaduwdoeken vatbaar 

zijn voor vandalisme. 

Gelukkig hebben we de ruimte om op het 

schoolplein, maar ook in de buurt te leren en te 

ontdekken en zelfs een mistige omgeving kan 

verhelderend werken... 
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