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Geef licht  

Stef Bos heeft een nieuw lied geschreven: 

Het wordt steeds vroeger donker. De winter is in 

zicht.  

Alles keert naar binnen. De gordijnen gaan weer 

dicht. 

De tijd staat op een kruispunt. Niemand weet 

waarheen. 

De schoonheid is soms ver te zoeken. De dromer 

staat alleen. 

Geef licht, Geef licht 

Voor een uitweg uit het donker 

Geef wat er vaak niet is 

Geef licht, Geef licht 

Geef alles wat je heb 

Geef de liefde een gezicht. 

(…) 

En Hij geeft licht, Geeft licht. Dus geef licht.  

Geef alles wat je hebt.  

Geef de liefde een gezicht. 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 47 

Lied van de  

week 

Van A tot Z – Opwekking voor Kinderen 

241 (groep 5-8) 

Zondag 

15 november 

 

Maandag          

16 november 

 

 

Yotam, 8 jaar (groep 5) 

Dinsdag 

17 november 

 

Bob, 12 jaar (groep 8) 

Ruben, 7 jaar (groep 4) 

Woensdag 

18 november 

 

 

Tue Lâm, 10 jaar (groep 7) 

Donderdag 

19 november 

 

 

Justin, 10 jaar (groep 7) 

Vrijdag 

20 november 

 

Zaterdag 

21 november 

 

 

Luz, 8 jaar (groep 5) 

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 48 

Lied van de  

week 

Gezang L:1 (groep 3-8) 

Zondag 

22 november 

 

Maandag          

23 november 

 

 

Jaylee, 10 jaar (groep 7) 

Dinsdag 

24 november 

 

 

 

Woensdag 

25 november 

 

 

Arienne, 11 jaar (groep 7) 

Donderdag 

26 november 

 

Thijs, 6 jaar (groep 3b) 

Kyra, 8 jaar (groep 5) 

Vrijdag 

27 november 

 

 

Rik, 7 jaar (groep 4) 

Zaterdag 

28 november 

 

https://calvijn.hsn-scholen.nl/
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https://vimeo.com/302565299


Sinterveen 

Sinterklaas komt zaterdag aan in Nederland. Op 

het Sinterklaasjournaal is verteld dat kinderen 

tekeningen en brieven voor Sinterklaas kunnen 

sturen naar de burgemeester van Nijkerk. Bij het 

dorpshuis komt een rode brievenbus te staan. 

Hier kunnen de kinderen hun tekeningen/

verlanglijstjes/brieven voor Sinterklaas instop-

pen! 

Nijkerkerveen wordt Sinterveen. Wat is het mooi 

als de huizen omgetoverd worden in echte Sint- 

en pietenhuizen. Zo maken we er toch nog een 

groot feest van. De kinderen krijgen van de ou-

derraad een vlaggenslinger om een aanzet te ge-

ven voor het versieren van hun huis of straat. 

In de bijlage meer informatie over Sinterveen. 

Onderzoek continurooster—van de MR 

Voor de herfstvakantie is er in overleg tussen de 

schoolleiding en de medezeggenschapsraad (MR) 

besloten om het huidige continurooster voort te 

zetten gedurende het hele schooljaar.  

Nu we hier noodgedwongen mee te maken heb-

ben gekregen en misschien ook al wel aan ge-

wend zijn geraakt, wil de MR de periode tot aan 

de zomervakantie gebruiken om te onderzoeken 

wat de ervaringen zijn met het continurooster. 

Ook willen we de voor- en nadelen van verschil-

lende roosters in kaart brengen.  

Gedurende dit onderzoek willen we gebruik ma-

ken van de ervaringen van andere scholen binnen 

de HSN en samen optrekken waar dat mogelijk is. 

Oudergesprekken 

Volgende week zijn de oudergesprekken voor 

groep 1 t/m 7. Dit keer zullen de gesprekken di-

gitaal plaatsvinden.  

Alles gaat op dit moment anders en gelukkig zijn 

er mogelijkheden om elkaar te spreken. Toch kan 

het spanning opleveren bij zowel de leerkracht 

als bij ouders of het lukt om in contact te komen. 

Hopelijk mogen we echt met elkaar verbonden 

zijn en mogen er mooie gesprekken plaatsvinden. 

Mocht het digitaal niet lukken, zal de leerkracht 

telefonisch contact met u opnemen op de afge-

sproken tijd. 

Eén van de opties is ook nog steeds dat we te-

ruggaan naar de "gewone" schooltijden. We 

streven naar een door ouders en leerkrachten 

gedragen besluit voor de toekomst. 

Ouderenquête 2020 

De onderwijskwaliteit is belangrijk voor elke 

school. Doen we de goede dingen en doen we 

die dingen ook goed? Graag houden we onszelf 

regelmatig een spiegel voor om verbeterpunten 

te kunnen vaststellen. 

De mening van ouders, leerkrachten en leer-

lingen spelen hierbij een belangrijke rol. Dit 

jaar nemen we een enquête af in november. 

Deze enquête is anoniem. Met de uitslag van 

deze enquête krijgen wij een beeld over hoe u 

over de school denkt en waar verbeteringen 

mogelijk zijn. 

Aangezien de MR een onderzoek zal doen naar 

de roostertijden, gaan een paar vragen ook 

over hoe u de roostertijden ervaart. 

Over een week krijgt u een link om de vragen-

lijst in te vullen. We hopen op een hoge res-

pons zodat de uitslagen representatief zijn. Wij 

rekenen daarom van harte op uw steun. 

Sinterklaas op school 

Ook in deze tijd zal Sinterklaas onze school be-

zoeken. Op vrijdag 4 december vieren we met 

elkaar Sinterklaas. Helaas kunnen de ouders niet 

aanwezig zijn bij de intocht. 

Groep 1 is deze dag ook welkom om het Sinter-

klaasfeest mee te vieren en zijn daarom woens-

dag 2 december vrij. 

Graag afstand bewaren 

Een paar leerlingen attendeerden ons erop dat zij  

moeilijk afstand kunnen bewaren tot de ouders 

bij het verlaten van de school. Zowel bij de fiets-

ingang als de andere ingang staan ouders dicht 

bijeen. Laten we elkaar ruimte geven. Mooi dat 

kinderen zich hier bewust van zijn en ons erop 

attenderen. 


