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Nieuwsbrief   29 oktober 2020 

God zorgt 

Volgende week is het Dankdag. Wat is het fijn om 

ook in deze tijd stil te staan bij de enorme zege-

ningen die we van God krijgen.  

Persoonlijk moet ik waken om niet mij negatief te 

laten beïnvloeden door alle beperkingen die deze 

tijd met zich meebrengt. We hebben een funda-

ment en dat is God. We hebben een God die 

zorgt! We hebben een God die zorgt, ook als het 

tegenzit. 

Volgende week staan we stil bij het thema: God 

zorgt en bespreken we de vraag met de kinderen: 

hoe kun je in tegenspoed tóch danken? Een vraag 

die voor een tweede keer op mij afkomt. Een aan-

tal weken geleden begonnen we als directieteam 

met de opdracht: maak in twee minuten een lijst 

met dankpunten en maak elke dag eens twee mi-

nuten  tijd om de lijst aan te vullen. Ik daag u uit 

om deze opdracht ook te doen. Het geeft tijd om 

dankbaar te zijn. 

In welke omstandigheid van het leven we ook zit-

ten; we hebben een God die zorgt, die om ons 

geeft, van ons houdt, Zijn Zoon aan ons gaf. Ik 

ben zo dankbaar Heer, voor wat U heeft gedaan. 

En heel mijn hart aanbidt, Uw heil’ge naam. 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 45 

Lied van de  

week 

Psalm 1:2 (groep 5-8) 

Zondag 

1 november 

 

 

Meike, 11 jaar (groep 8) 

Maandag          

2 november 

 

 

Romée, 5 jaar (groep 1-2c) 

Dinsdag 

3 november 

 

Woensdag 

4 november 

Dankdag 

 

Emma, 12 jaar (groep 8) 

Donderdag 

5 november 

 

 

Zoë, 6 jaar (groep 1-2c) 

Vrijdag 

6 november 

 

Zaterdag 

7 november 

 

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 46 

Lied van de  

week 

Psalm 100:4 (groep 1-8) 

Zondag 

8 november 

Romana, 9 jaar (groep 5) 

Jurre, 8 jaar (groep 5) 

Deanne, 10 jaar (groep 6) 

Deise, 7 jaar (groep 4) 

Maandag          

9 november 

 

Naomi, 6 jaar (groep 3b) 

Anouk , 7 jaar (groep 4) 

Dinsdag 

10 november 

 

 

Daan, 11 jaar (groep 7) 

Woensdag 

11 november 

 

Donderdag 

12 november 

 

 

Sofie, 12 jaar (groep 8) 

Vrijdag 

13 november 

 

Zaterdag 

14 november 

 

Suze, 4 jaar (groep 1-2b) 
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Welkom 

Op 14 november wordt Suze 4 jaar. Zij mag 

daarna beginnen in groep 1-2b. We heten Suze 

van harte welkom op de Horizon en wensen 

haar een hele fijn tijd bij ons toe! 

Handle with care 

Vanaf 2 november 2020 doen wij mee aan het 

project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwer-

ken met de politie. Het doel van dit project is 

om een leerling, die huiselijk geweld heeft mee-

gemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, 

de volgende dag op school een veilige omge-

ving te bieden.  

Leerkrachten kunnen de leerling dan op veilige 

en stabiele wijze de ondersteuning geven die hij 

of zij nodig heeft. Doordat op school de passen-

de ondersteuning wordt geboden, kan het 

stressniveau van de leerling dalen, kan de leer-

ling sneller herstellen en kan mogelijke schade 

worden voorkomen. Om de leerling deze onder-

steuning te kunnen bieden, informeert de poli-

tie onze contactpersonen door middel van een 

‘Handle with Care-signaal’.  

Als de politie voor een situatie van huiselijk ge-

weld wordt ingeschakeld, geeft zij vervolgens 

alleen de volgende gegevens door aan de intern 

Zendingsgeld 

Vanaf de start van het schooljaar tot aan de 

herfstvakantie is er € 144,50 opgehaald. Dit geld 

komt ten goede aan de Full Primary School 

te Nkoma inMalawi. Iedereen hartelijk bedankt.  

begeleider/aandacht functionaris waar de leerling 

op school zit:  

 De naam van de leerling; 

 De geboortedatum van de leerling; 

 Het signaal ‘Handle with Care’.  

Bijzonderheden en details over de huiselijke situ-

atie deelt de politie niet aan ons mee.  

De intern begeleider/aandacht functionaris die 

het signaal ontvangt bepaalt met welke collega’s 

de informatie wordt gedeeld, om de leerling zo 

de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. 

Zo kan een leerling bijvoorbeeld een toets op een 

later moment opnieuw maken, of mag hij of zij 

even “zichzelf zijn” tijdens de les.  

Wij gaan heel zorgvuldig met het signaal van de 

politie om. Het signaal zal alleen gedeeld worden 

met die collega’s die hierover geïnformeerd moe-

ten worden. Bovendien wordt het signaal niet ge-

registreerd of opgeslagen in een systeem omdat 

dit niet noodzakelijk is. Het doel van is immers 

puur om de leerling de dag na een incident de 

ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. 

Het signaal is daarom nergens terug te vinden.  

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan 

gerust contact met ons op.  

Dankdag 

Op woensdag 4 november a.s. is het dankdag. Dit 

jaar kunnen we helaas niet met elkaar naar de 

kerk, maar vieren we dankdag in de klassen. Bij-

zonder om juist in deze tijd stil te staan bij de 

zegeningen die God ons geeft. We volgen deze 

week de dankdagkalender van Woord en Daad 

waarin de geschiedenis van Ruth centraal staat: 

‘Op reis met Ruth, God zorgt’. Vrijdag krijgen de 

kinderen deze kalender mee naar huis.  

Daarnaast vieren we ook  schoolbreed dankdag. 

Dit doen we door spullen in te zamelen voor de 

Voedselbank in Nijkerk. Net als in de geschiede-

nis van Ruth mogen we uitdelen vanuit onze over-

vloed met in gedachte dat deze overvloed niet 

voor iedereen vanzelfsprekend is. De kinderen 

mogen vanaf maandag producten mee naar 

school nemen welke we op een centraal punt zul-

len verzamelen. Om een idee te krijgen van bruik-

bare producten voor de Voedselbank, zal morgen 

op Parro een voorbeeld verschijnen. Alvast harte-

lijk dank!  



Ingezonden 

Van de drie Veense kerken hebben we informa-

tie ontvangen over het clubwerk.  

Een deel van de clubs gaan weer starten. Om 

alle goede informatie te kunnen delen, vragen 

zij om contact op te nemen met de leiding van 

de club. 

Er is de KinderClub voor kinderen uit groep 4, 5 

en 6 

Club Spirit is bestemd voor kinderen uit groep 

6, 7 en 8 

Rock Solid is er speciaal voor kinderen uit groep 

8 en het voortgezet onderwijs 

De uitgebreide informatie vindt u in de bijlage. 

Ouderbijdrage - herinnering 

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de 

(vrijwillige) ouderbijdrage. Het geld wordt be-

steed aan allerlei zaken rondom school. Te 

denken valt aan een boekje met het kerstfeest, 

het sinterklaasfeest, Pasen, enz. Kortom zaken 

die buiten de overheidsvergoeding vallen. Van-

daar dat uw bijdrage van grote waarde is om 

dit alles te realiseren! De bijdrage is als volgt 

vastgesteld:  

 voor één schoolgaand kind € 30,-  

Oudergesprekken 

Op dinsdag 17 en donderdag 19 november zijn 

de gespreksmomenten over de ontwikkeling van 

uw kind(eren).  

De gesprekken duren een kwartier. Deze ronde 

staat in het teken van het sociaal-emotioneel wel-

bevinden van uw kind. We betrekken daarbij de 

kindgesprekken die zijn gevoerd en ons leerling-

volgsysteem m.b.t. het sociaal welbevinden van 

de kinderen. 

U krijgt op donderdag 5 of vrijdag 6 november 

via Parro een uitnodiging om het gesprek met de 

leerkracht te plannen. Wilt u de gespreksplanner 

uiterlijk vrijdag 13 november invullen? We hopen 

op goede gesprekken. 

 voor twee schoolgaande kinderen € 50,-  

 voor drie of meer schoolgaande kinderen 

€ 65,- 

Fijn dat al veel ouders hun bijdragen hebben 

gegeven. 

Ingezonden 

Onderstaande flyer hebben we ontvangen. He-

laas door Corona is er op dit moment even geen 

zaalvoetbal. Hopelijk start het snel weer op. Van 

harte welkom! 


