
‘Grenzeloos geloof in jou’ 

Nieuwsbrief   8 oktober 2020 

Zie ik sterren aan de hemel staan 

In mijn jeugd leerde ik bovenstaande lied; een 

lied gemaakt op psalm 8. Psalm 8 looft God om 

Zijn macht en grootheid. Daarna roept de psalm-

dichter het uit: Een mens is een sterveling en toch 

denkt u aan hem.  

Afgelopen dinsdag hadden we onze jaarlijkse 

HSN-identiteitsmiddag; dit jaar was dit digitaal. 

Twee gastsprekers waren uitgenodigd. Daarna 

gingen we in kleine groepjes in gesprek met el-

kaar; ook digitaal. 

Jurjen ten Brinke sprak o.a. over psalm 8. Soms 

kijken we zo naar onszelf: ik ben wat ik presteer 

of ik ben wat ik voel of ik ben wie ik wil zijn dat 

ik ben.  

Ons fundament ligt in Christus. Hij heeft ons ge-

maakt. God heeft ons een opdracht gegeven. In 

dezelfde psalm staat: U hebt de mens bijna een 

god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, 

hem toevertrouwd het werk van Uw handen. 

Het lied van vroeger eindigde in die belijdenis: 

deze God die aard’ en hemel schiep, is dezelfde 

God die mij eens riep; zodat ik elke dag, Hem 

Vader noemen mag.  

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 42 

Lied van de  

week 

Psalm 106:2 (groep 5-8) 

Zondag 

11 oktober 

 

Jarno, 8 jaar (groep 4) 

Joy, 6 jaar (groep 1-2c) 

Maandag          

12 oktober 

 

Duncan, 9 jaar (groep 6) 

Dean, 6 jaar (groep 3a) 

Dinsdag 

13 oktober 

 

Woensdag 

14 oktober 

Studiedag; alle kinderen vrij 

Donderdag 

15 oktober 

 

 

Lukas, 10 jaar (groep 7) 

Vrijdag 

16 oktober 

 

Zaterdag 

17 oktober 

Lisa, 9 jaar (groep 6) 

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 44 

Lied van de  

week 

Daar is kracht—Opwekking 446 

Zondag 

25 oktober 

Dex, 7 jaar (groep 3a) 

Isis, 7 jaar (groep 3a) 

Marinde, 11 jaar (groep 8) 

Maandag          

26oktober 

 

Juf Marga, 42 jaar 

Juf Jolien,   26 jaar 

Dinsdag 

27 oktober 

 

Isiz, 9 jaar (groep 6) 

Meester Bram, 27 jaar 

Woensdag 

28 oktober 

 

Donderdag 

29 oktober 

 

Vrijdag 

30 oktober 

 

 

Livvy, 6 jaar (groep 3a) 

Zaterdag 

31 oktober 

 

Daley, 4 jaar (groep 1-2a) 

Milo, 5 jaar (groep 1-2a) 
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Kunstlokaal 

Kunstlokaal is een eigentijdse plek in Nijkerk voor 

de kunstenaar in jou! Een plek om je te ontwikke-

len op het gebied van creativiteit, in aanraking te 

komen met kunst, je vaardigheden te vergroten, 

je kennis uit te breiden, je handigheid te oefenen. 

Maar ook een plek om in aanraking te komen met 

anderen; andere cursisten of mede kunstliefheb-

bers.  

In bijlage 3 vindt u de flyer van het cursusaanbod 

voor kinderen. Mocht u interesse hebben, neem 

vrijblijvend contact op via info@kunst-lokaal.nl  

Welkom 

Na de herfstvakantie zal Lynn starten in groep 1-

2b. In dezelfde week wordt Daley 4 jaar en mag 

hij starten in groep 1-2a. We wensen Lynn en 

Daley  een fijne toe bij ons op school. 

Ouderbijdrage 

Aan het begin van elk schooljaar wordt aan u 

een (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd. Het 

geld wordt besteed aan allerlei zaken rondom 

school. Te denken valt aan een boekje met het 

kerstfeest, het sinterklaasfeest, Pasen, trakta-

ties enz. Kortom schoolzaken die buiten de 

overheidsvergoeding vallen. Vandaar dat uw 

bijdrage van grote waarde is om dit alles te re-

aliseren! De bijdrage is als volgt vastgesteld:  

• voor één schoolgaand kind € 30,-  

• voor twee schoolgaande kinderen € 50,-  

• voor drie of meer schoolgaande kinderen 

€ 65,- 

(voor het schoolreisje en schoolkamp wordt 

apart betaald) Via ParnasSys krijgt u een betaal-

verzoek om de ouderbijdrage te voldoen. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage!  

In de herfstvakantie jarig 

18 oktober  Erwen, 8 jaar (groep 5) 

22 oktober  Hanna, 6 jaar (groep 3b) 

   Nienke, 10 jaar (groep 6) 

23 oktober  Lynn, 4 jaar (groep 1-2b) 

Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een 

fijne dag toe. 

Studiedag 

Komende woensdag is er studiedag. Alle kinderen 

zijn dan vrij. 

Als team willen we het eerste thema van Jeelo uit-

werken: omgaan met geld. 

We worden dagelijks verleid tot consumptie. De 

speelgoedfolders vallen bijv. weer in de bus. Hoe 

ga je daarmee om? Hoe bepaal je wat je echt no-

dig hebt? En heb je daar het geld wel voor? 

Het doel van het project is dat kinderen zich be-

wust worden van verleidingen en misleidingen, 

zodat zij een kritische houding aannemen voor-

dat zij iets kopen. Ze leren de waarde van iets 

bepalen voor zichzelf en voor anderen. 

In de bijlage leest u meer over het komende pro-

ject. 

Continurooster 

Vanwege alle richtlijnen hebben we voor de zo-

mer besloten om het continurooster in ieder 

geval tot de herfstvakantie voort te zetten. 

Gezien alle beperkingen die nog steeds gelden 

en het verzoek om van zo min mogelijk ver-

keersstromen gebruik te maken, hebben we in 

overleg met de medezeggenschapsraad beslo-

ten om het continurooster voort te zetten gedu-

rende het hele schooljaar. 

Ondertussen wordt er onderzoek gedaan naar 

de ervaring van het continurooster op dit mo-

ment en de voor– en nadelen van een eventuele 

roosterwijziging op de langere termijn. 

Voor nu geeft het een stuk rust. We blijven dit 

schooljaar lesgeven zoals het nu is en ondertus-

sen geeft het ons ook de gelegenheid om goed 

onderzoek te doen en een definitief besluit te ne-

men voor de toekomst. 

Pleinwacht 

Om het continurooster te kunnen blijven draai-

en, zijn we afhankelijk van een groep vrijwil-

ligers. We zijn heel blij en dankbaar met de 

groep die nu draait, maar zijn altijd op zoek 

naar meer vrijwilligers, zeker voor de donder-

dag. 

Pleinwacht houdt in dat u toezicht houdt op de 

kinderen van 12.00-12.30 uur zodat de leer-

kracht een kwartiertje pauze kan houden. U 

krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. 

Eet u liever met een kleutergroep in plaats van 

pleinwacht? Ook hiervoor kunt u zich aanmel-

den. 
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Inloopspreekuur  voor samengestel-

de gezinnen in Bieb Nijkerk 

Hebben je partner en jij een samengesteld 

gezin en loop je steeds weer tegen dezelfde 

vraag of problemen aan? Dan is er goed 

nieuws: Stiefgoed Amersfoort houdt sinds kort 

inloopspreekuur in de Bieb Nijkerk. Je bent 

van harte welkom! 

Je kunt op het inloopspreekuur terecht met 

zaken als: Mijn stiefkind negeert mij, wat 

moet ik daarmee? Mijn kind en mijn partner 

liggen elkaar niet en ik zit er tussenin. De ex 

van mijn partner heeft veel te veel invloed op 

ons gezin. Mijn partner stelt geen grenzen en 

van mij pikken de kinderen het niet. Ik loop 

op eieren als mijn stiefkinderen er zijn.  

Het inloopspreekuur is iedere tweede woens-

dag van de maand van 14.30 tot 16.00 uur. 

Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Het complete hulpaanbod van Stiefgoed vind 

je op www.stiefgoed.nl. Heb je nog vragen, 

laat het me weten.  

Sigrid de Haan  

Stiefcoach  

0628976547 

sigrid@stiefgoed.nl 

Kinderboekenweek-ontwerpwedstrijd 

Woensdag 30 september is de Kinderboeken-

week van start gegaan. Dit jaar met als thema: 

En toen? Dit thema gaat over geschiedenis over 

wat er allemaal gebeurd is, maar ook over wat 

er allemaal uitgevonden is. 

Boekhandel Den Hertog heeft een wed-

strijd  'ontwerp je eigen uitvinding' bedacht (zie 

bijlage 2). 

Ontwerpen graag voor 14 oktober inleveren. In 

een doos op school of in de boekhandel. 

De kinderen maken kans op een cadeaubon en 

worden persoonlijk gebeld. Op dat moment 

wordt ook de datum en tijd van de prijsuitrei-

king doorgegeven. 

Veel succes er mee! 

MR-verkiezingen 

De verkiezingen zijn gehouden. Bedankt voor uw 

stem. Mevr. Corien Theelen is met de meeste 

stemmen gekozen en zal na de herfstvakantie de 

eerste vergadering bijwonen als MR-lid. Van harte 

welkom. 

Vanuit De Triangel | Invalkrachten 

en vrijwilligers gezocht  

In vijf scholen van de HSN is een peuterspeel-

zaallocatie van De Triangel gevestigd. De 

peuterspeelzaal is een leuke plek waar kin-

deren van 2-4 jaar samen spelenderwijs kun-

nen ontdekken en ontwikkelen. 

Wij zijn op zoek naar (gediplomeerde) inval-

krachten en vrijwilligers. Een invalkracht ver-

vangt een leidster bij afwezigheid. Een vrij-

williger werkt samen met een leidster op een 

halve groep, waar maximaal 8 kinderen wor-

den opgevangen. De vrijwilliger ontvangt 

hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Momen-

teel hebben wij op vier locaties een halve 

groep. 

Kent u iemand die zou kunnen invallen bij 

afwezigheid van één van de leidsters? Of 

kent u iemand die als het nodig is een vrijwil-

liger zou kunnen vervangen? Misschien heeft 

u zelf wel interesse? We horen het graag! 

  

Voor meer informatie kan er contact opgeno-

men worden met Maartje Post (06-

33434025) of stuur een e-mail 

naar info@peuterspeelzaaldetriangel.nl.  
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