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Sprekende stilte 

Hoe gaat u met stilte om? Op de fiets, in de auto 

of thuis?  

Een stilte moment voor mij is ‘stille tijd’. Tijd om 

mij op God te richten. Zo landde ik deze week op 

het verhaal van Zacharias en Elizabeth (Lukas 1). 

Zacharias werd stil gezet; hij kon niet meer pra-

ten nadat hij een engel had gesproken. Hij moest 

zwijgen omdat hij niet met zijn verstand begreep 

hoe God hen nog een zoon zou geven.  

Elizabeth koos zelf voor de stilte door zich vijf 

maanden in quarantaine te plaatsen nadat zij wist 

dat zij op hoge ouderdom nog een zoon zou krij-

gen. 

Stilte is iets dubbelzinnigs. Je hebt een beklem-

mende stilte,  angstige stilte of een schuldig zwij-

gen. Maar je hebt ook de stilte die zegenend kan 

zijn. Stilte dat een eind maakt aan menselijke 

woorden, pratend vanuit het verstand. Stilte die je 

dicht bij God brengt. Stilte die spreekt. Dat is de 

stilte van Advent. Stilte waarin we Jezus komst 

verwachten. Hij die een eind maakt aan ons ang-

stig en schuldig zwijgen door woorden van Zijn 

liefde en genade. 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 49 

Lied van de  

week 

Psalm 17:4 (groep 1-8) 

Zondag 

29 november 

 

Maandag          

30 november 

 

Dinsdag 

1 december 

 

Bink, 6 jaar (groep 3a) 

Juf Sophiene, 58 jaar 

Woensdag 

2 december 

 

Donderdag 

3 december 

 

Vrijdag 

4 december 

Sinterklaasfeest 

Zaterdag 

5 december 

Lieke, 5 jaar, (groep 1-2a) 

Jarno, 7 jaar (groep 3a) 

Daley, 5 jaar (groep 1-2a 

Romee, 5 jaar (groep 1-2A) 

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 50 

Lied van de  

week 

Lukas 2:13, 14 (groep 5-8) 

Zondag 

6 december 

 

Fenna, 4 jaar (groep 1-2c) 

Nikki, 10 jaar (groep 6) 

Maandag          

7 december 

 

 

Rokja, 11 jaar (groep 7) 

Dinsdag 

8 december 

 

Woensdag 

9 december 

 

Donderdag 

10 december 

Studiemiddag team; alle kinderen ‘s 

middags vrij 

Vrijdag 

11 december 

 

Zaterdag 

12 december 
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Welkom 

Zondag 6 december wordt Fenna vier jaar. Na de 

Kerstvakantie zal zij beginnen in groep 1-2c.  

We wensen Fenna en haar familie een fijne tijd 

toe bij ons op school.  

Enquête 

Elke dag werken we hard om goed onderwijs te 

geven aan onze leerlingen, uw kind(eren). On-

derwijs wat hen voorbereidt op de wereld van 

vandaag en morgen. 

Veel dingen gaan goed en andere dingen kun-

nen nog beter. Wij zijn erg benieuwd naar uw 

mening en van het personeel over het onderwijs 

op de Horizon.  

Vandaag krijgt u een mail met daarbij een link 

naar de enquête. Uw gegevens worden anoniem 

verwerkt. We waarderen het enorm als u de en-

quête invult. Dit kan tot 10 december a.s. 

Sinterveen 

Het wordt gezellig in Sinterveen. De komende tijd 

kunnen jullie een hoop leuke activiteiten doen, 

zoals een echte Pietenjacht op zaterdag 28 no-

vember. Check de bijlage van Sinterveen voor 

meer informatie en houd de Facebook pagina in 

de gaten. 

Sinterklaasviering 

Ondanks alle beperkingen is het Sinterklaas 

toch gelukt om naar Nederland te komen. In 

zijn overvolle agenda heeft hij ruimte gemaakt 

om de Horizon te bezoeken. Op vrijdag 4 de-

cember zal hij ‘s ochtends op school komen. 

Wel zal hij later dan gebruikelijk aankomen.  

Aangezien Sinterklaas toch wel tot een risico-

groep behoort, willen wij u met klem vragen om 

als ouders niet te blijven wachten. Zo houden 

wij Sinterklaas en onszelf gezond. 

Sloffen 

We merken met het veranderen van het jaargetij-

de dat de vloer op school te lijden heeft vanwege 

ons natuurlijke schoolplein. 

We vinden het fijn als kinderen hun sloffen mee-

nemen naar school zodat het in ieder geval in de 

klassen een stuk schoner blijft gedurende de dag. 

 Van harte aanbevolen! 

Reminder: studiemiddag 

Op 10 december hebben wij een studiemiddag. 

Wij bereiden ons dan voor op het volgende pro-

ject van Jeelo. De kinderen hebben ‘s middags 

vrij. 

https://www.facebook.com/nijkerkerveen

