
‘Grenzeloos geloof in jou’ 

Nieuwsbrief   10 december 2020 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 51 

Lied van de  

week 

Als je gelooft in de Here Jezus—OTH 389 

(groep 1-4) 

Ik geloof in God de Vader—OTH 153 (We 

believe)  (groep 5-8) 

Zondag 

13 december 

 

Maandag          

14 december 

 

Dinsdag 

15 december 

 

Jos, 9 jaar (groep 5) 

Woensdag 

16 december 

Kerstvieringen  groep 6 t/m 8 in de klas 

Donderdag 

17 december 

Kerstvieringen groep 1 t/m 5 in de klas 

Naomi, 10 jaar (groep 6) 

Vrijdag 

18 december 

Kinderen om 12.00 uur vrij 

Milano, 5 jaar (groep 1-2a) 

Jorn, 5 jaar (groep 1-2a) 

Juf Gerlinda, 27 jaar 

Zaterdag 

19 december 

 

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 1 

Lied van de  

week 

Psalm 87:4 (groep 3-8) 

Zondag 

3 januari 

 

Maandag          

4 januari 

 

Dinsdag 

5 januari 

 

Woensdag 

6 januari 

 

Ewout, 7 jaar (groep 3b) 

Donderdag 

7 januari 

 

 Olaf, 6 jaar (groep 1-2b) 

Vrijdag 

8 januari 

 

 

Alysia, 5 jaar (groep 1-2a) 

Zaterdag 

9 januari 

 

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


Jarigen in de vakantie 

De volgende kinderen zijn jarig in de kerstva-

kantie. 

20 december: Romy, 7 jaar (groep 3a) 

23 december: Mara, 7 jaar (groep 3b) 

31 december:  Evy, 8 jaar (groep 4) 

 

Enquête - laatste dag 

Vandaag kunt u de enquête invullen. Nog geen 

50% heeft hem op dit moment ingevuld; voor 

een goede vergelijking is dit te weinig. 

Wilt u dat uw stem wordt gehoord, vul dan van-

daag nog de enquête in. 

Ik hoop dat vele van u de moeite nemen om 

hem nog in te vullen. 

Deelname onderzoek naar leergroei 

Onze school bewaart de resultaten van de toetsen 

in een leerlingvolgsysteem. Aan de hand van deze 

toetsgegevens maken we keuzes voor ons onder-

wijs. Ook kunnen we de gegevens van onze kin-

deren vergelijken met de scores van andere scho-

len. Zo krijgen we een beeld van de ontwikkeling 

van de school op het gebied van rekenen, lezen 

en taal.  

Deze gegevens zijn ook belangrijk voor weten-

schappelijk onderzoek. We hebben contact met 

de Vrije Universiteit (VU). Zij willen onderzoeken 

hoe onze leerlingen zich in deze Corona-tijd zich 

ontwikkelen ten opzichte van alle kinderen in Ne-

derland. Vandaar dat we de onderzoekers toe-

gang willen geven tot de resultaten van onze re-

ken- en taaltoetsen. Onze gegevens worden ver-

stuurd naar het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS). Zij slaan de resultaten op in een veilige om-

geving voor het onderzoek door de VU. Daarnaast 

zorgt het CBS ervoor dat leerlingen en de school 

nooit herkenbaar zijn voor de onderzoekers. Er 

worden namelijk geen namen of andere gegevens 

van uw kind naar het CBS gestuurd.  

Omdat het alleen gaat om het verstrekken van 

anonieme toetsgegevens, hoeven we u niet om 

uw toestemming te vragen. Wel kunt u aangeven 

dat u bezwaar heeft tegen het gebruik van de 

toetsgegevens van uw kind. Wij zullen de gege-

vens van uw kind dan niet versturen naar het CBS. 

U kunt bezwaar aangeven tot woensdag 16 de-

cember door een mail te sturen naar de direc-

teur.  

Kerstvieringen 

De kerstvieringen houden we dit jaar op school. 

Sommige groepen vieren het met elkaar  en ande-

re groepen vieren het in de klas.  

De Kerstviering van  groep 6 t/m 8 is op woens-

dag 15 december en voor groep 1 t/m 5 op don-

derdag 17 december . 

Wij hopen op mooie vieringen waarin we de 

komst van de Here Jezus als redder van de wereld 

mogen verwachten. 

Welkom 

Maandag 4 januari mogen we een aantal nieuwe 

kinderen begroeten. Het zijn: 

Linde in groep 1-2b; zij verhuist naar Nijkerker-

veen. 

Al eerder is genoemd dat Fenna in december vier 

jaar is geworden. Zij start in groep 1-2c. 

Jelijn en Ewout in groep 5 en 3b; zij komen van 

basisschool De Hoeve 

We wensen deze kinderen en hun families een 

fijne tijd toe bij ons op school. 

Ingezonden 

Wensboom Kerstveen 

Zoals jullie hebben gezien, is Nijkerkerveen om-

getoverd tot Kerstveen. 

Alle kinderen hebben vandaag een wenskaartje 

meegekregen voor de Wensboom in het dorps-

huis.  

Kies een mooie wens uit het lijstje van de kerst-

wensen voor iemand die het echt verdiend. 

Lever het kaartje vanaf morgen in bij de verschil-

lende inleverpunten, of de mooie brievenbus bij ‘t 

Veense Hart. En wie weet komt jouw wens voor 

jouw medemens in vervulling. 

Voor meer informatie zie de bijlage van Kerst-

veen, en volg Kerstveen via facebook. 

https://www.cbs.nl/
https://www.facebook.com/nijkerkerveen/


Nieuws van de bibliotheek 

In de kerstvakantie organiseert de Bibliotheek 

”PRUTSEN MET TECHNIEK” 

 

Waar:           Bibliotheek 

Wanneer:     28 december 13.30-14.30 uur 

Wie:             kids 8-12 jaar 

Deelname:   gratis 

Aanmelden:  www.bibliotheeknijkerk.nl of in de  

                    bieb 

 

 

 

 

Schade 

Op het Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december, stond mijn auto geparkeerd achter de Baggelaar op het 

parkeerterrein bij de Dr. v.d. Kolkstraat. Na schooltijd, om 14.00 uur, kwam ik bij mijn auto en zag ik 

schade aan de linker achterkant. Mogelijk is er bij het uitrijden uit het tegenoverliggende parkeervak 

mijn auto geraakt. Jammer genoeg zat er geen briefje onder de ruitenwisser van de persoon die de 

schade heeft veroorzaakt. 

Heeft u per ongeluk schade veroorzaakt of bent u getuige geweest van de aanrijding, dan hoor ik het 

graag. 

Hartelijke groet, juf Anjo Roos 

https://www.bibliotheeknijkerk.nl/

