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De scholen sluiten opnieuw 

Gisteravond hebben we opnieuw te horen gekre-

gen dat de scholen sluiten.  De laatste drie dagen 

van deze week en de eerste weken na de Kerstva-

kantie zijn we aangewezen op thuisonderwijs. 

Vanmorgen hebben we met elkaar nagedacht 

over de invulling van deze periode. In deze extra 

nieuwsbrief willen we u hier meer informatie over 

geven. 

De kerstvieringen die voor woensdag, donderdag 

en vrijdag gepland stonden, zijn waar mogelijk 

vandaag gehouden. 

Sinds gisteren de eerste berichten door sijpelden, 

is veel werk verzet. HSN-breed in het crisisteam 

en directieoverleg en binnen de Horizon met het 

managementteam en de intern begeleiders. In 

deze brief hopen we u zo goed en volledig moge-

lijk te informeren. Waar nodig, zullen de komen-

de dagen de details uitgewerkt worden.  

Heeft u vragen over de inhoud, neemt u dan con-

tact op. Vragen over de leerstof kunt u stellen bij 

de leerkracht. Vragen over opvang bij juf Nel en 

over algemene schoolafspraken kunt u bij mij 

terecht: directie.horizon@hsn-scholen.nl  

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. 

Bij deze nieuwsbrief vindt u ook een HSN-brede 

brief van onze algemeen directeur, Marco van 

der Zwaard. Van harte aanbevolen. 

De komende periode vraagt van ons om veer-

kracht. Veerkracht is je vermogen om goed om 

te gaan met moeilijkheden, tegenslagen, veran-

deringen en stress. Je bent in staat om in moei-

lijke tijden positief, toekomstgericht en sterk te 

blijven, oftewel: ‘terug op te veren’.  

Veerkrachtig zijn valt niet altijd mee. Dat geldt 

voor iedereen. Hoe veerkrachtig ben je als kind 

als je opeens je verjaardagsfeestje niet kan vie-

ren; hoe veerkrachtig ben je als ouder als de 

kinderen weer hele dagen thuis zijn; hoe veer-

krachtig ben je als leerkracht om opnieuw via 

afstand het onderwijs te verzorgen. 

Veerkracht vraagt wat mij betref om gebed. Ge-

bed om kracht, moed en hoop. Het ligt niet in 

onze hand, we mogen het uit handen geven. 

Hoe mooi is het om in deze tijd bij de kribbe 

van Jezus te knielen, in gebed en aanbidding. 

Jezus liet in Zijn leven zien wat veerkracht bete-

kent.  

Kerstfeest geeft ons een veel grotere ‘oplossing’ 

dan nodig voor Covid-19. Kerst geeft ons Gods 

enig geboren Zoon. Met Kerst mogen we de 

overwinning zien gloren, ook al is het soms 

donker. En ook al vraagt het (weer) een extra 

inspanning en onrust. God geeft kracht. Veel 

veerkracht toegewenst. 

Erna Luiten, directeur 

Thuisonderwijs 

De komende dagen tot de Kerstvakantie 

Het onderwijs voor deze week zal zeer beperkt 

zijn. Dit houdt in dat we enkel verwerkingslessen 

meegegeven die de leerlingen de komende dagen 

nog kunnen afronden. Dit maakt dat de lessen 

die zijn gegeven dan goed worden afgesloten. 

Verder zal er geen nieuwe stof meer aan bod ko-

men. De kinderen krijgen het meeste werk van-

daag mee en daarnaast zal er voor sommige 

groepen nog een bericht via Parro komen. Houd 

er rekening mee dat dit minder dan 2 uur werk 

per dag zal zijn. De leerkrachten kunnen op deze 

manier de komende dagen zich voorbereiden op 

het onderwijs voor januari. 

 

Onderwijs in januari 

We verwachten dat de schoolsluiting tot 18 janua-

ri is, maar zeker weten doen we dit niet. We zul-

len de lijn voortzetten zoals de vorige schoolslui-

ting. Dit betekent dat de leerlingen 2 uur onder-

wijs per dag zullen ontvangen. De leerlingen krij-

gen dit o.a. via YouTube filmpjes of via Teams. 

Naast instructielessen zullen dit verwerkingsles-

sen zijn. De precieze invulling van de groepen 

ontvangt u per leerkracht. U mag verwachten dat 

dit op 4 januari 9.00 uur bij u binnen is. 

https://calvijn.hsn-scholen.nl/
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Beschikbaarheid personeel 

De medewerkers van de Horizon zullen zoveel 

mogelijk thuiswerken. U kunt de leerkracht van 

uw kind elke dag bereiken. De leerkrachten zijn 

bereikbaar tussen 9.00 en 11.30 uur. Hierbij 

wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met 

de werkdag van de leerkracht.  

Noodopvang 

In de periode van thuisonderwijs zijn de scholen 

opnieuw verantwoordelijk voor de noodopvang. 

Dit geld voor ouders in de zogenaamde cruciale 

sectoren. In de bijlage vindt u een overzicht van 

deze beroepsgroepen. Een belangrijke opmerking 

die in dit document staat: Als in één gezin één 

ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek 

om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te van-

gen. Concreet: 

 Wij willen u vragen hier ook echt rekening 

mee te houden en hiervan gebruik te ma-

ken in nood en zoveel mogelijk als beide 

ouders in een cruciale sector zitten. Blijf 

zoveel mogelijk thuis. 

 Wilt u gebruik maken van de opvang? Stuur 

dan een mail naar juf Nel: n.broers@hsn-

scholen.nl  

 De opvang zal tijdens schooltijden zijn, dus 

8.30-14.30 uur en woensdag tot 12.30 uur. 

 De kinderen bij de opvang werken zelfstan-

dig aan hun werk.  

 Op de momenten in de week waarop van 

meerdere scholen, weinig kinderen gebruik 

maken van de noodopvang, zal er waar-

Uitleen materialen 

In een eerder bericht heeft u kunnen lezen, dat 

uw kind zo nodig een device van school kan le-

nen. Hiervoor wordt een contract opgesteld. Dit 

contract hebben de kinderen al meegekregen 

waarvan ouders hebben aangegeven een device 

te lenen. Dit contract komt in tweevoud naar u 

toe. Wilt u allebei de contracten ondertekenen 

en één contract uiterlijk donderdag voor 12.00 

uur in de brievenbus van ‘t Veense Hart depo-

neren. Dit is niet de rode brievenbus, maar de 

officiële brievenbus. 

Heeft u nog behoefte aan een device, stuur dan 

een mail naar meester Jeroen: j.degraaf@hsn-

scholen.nl In verband met ons beperkte aantal: 

één per gezin 

schijnlijk geclusterd worden. Dit betekent 

dat de opvang op een andere locatie 

plaats kan vinden. 

 Behalve kinderen met beide ouders in een 

cruciale sector, zullen we ook opvang ver-

zorgen voor kinderen in kwetsbare situa-

ties. Welke kinderen hiervoor in aanmer-

king komen, zal via directie en de intern 

begeleiders verlopen. 

Externe zorgpartners 

Het is goed mogelijk dat uw kind extra zorg 

krijgt. Mogelijk van een externe partij zoals bijv. 

dyslexietraining. Gisteravond is tijdens de pers-

conferentie benadrukt dat dit zoveel mogelijk 

doorgang moet krijgen. Wij bieden ruimte aan 

voor deze organisaties in school. Het inplannen 

van deze momenten ligt bij hen, zij zullen dit met 

u zelf afstemmen. 

Contact 

In de eerste week na de kerstvakantie zal de 

leerkracht op woensdag of donderdag contact 

opnemen met u om de voortgang van het thuis-

werken te bespreken.  

Brief algemeen directeur 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Met miljoenen Nederlanders hebben we gisteren 

de persconferentie bekeken. Ons land gaat op-

nieuw op slot en daarom gaan vanaf morgen de 

scholen dicht. Een heftig besluit met grote im-

pact op uw gezin en op ons als onderwijsmen-

sen. Deze lock down is echter wel nodig om de 

verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Onze collega’s schakelen in de komende dagen 

weer om naar thuisonderwijs en noodopvang. 

We weten inmiddels hoe dat moet en pakken 

deze draad weer op. We ervaren jullie respect en 

steun, dus we doen wat we kunnen voor de kin-

deren.   

Lees hier meer... 

Ingezonden 

Overzicht cruciale beroepen 

Samenvatting Coronaregels 14 december 

Contract voorwaarden uitleen device 
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