
‘Grenzeloos geloof in jou’ 

Nieuwsbrief   7 januari 2021 

We willen u en jou een Gezegend nieuwjaar toe-

wensen met de zegenbede uit de Week van Ge-

bed (2016)  

Gezegend je vingers  

dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.  

 

Gezegend je oren  

dat zij het geroep van hen die pijn  

hebben zullen horen.  

 

Gezegend je ogen  

dat zij in ieder mens het verhaal  

van God mogen zien.  

 

Gezegend je schouders 

dat zij tot steun mogen zijn.  

 

Gezegend je lippen  

dat zij troost mogen spreken.  

 

Gezegend je handen  

dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.  

 

Gezegend je voeten  

dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.  

 

In de naam van de Vader,  

de Zoon en de Heilige Geest  

 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 2 

Lied van de  

week 

LdvK 126 (groep 5-4) 

Zondag 

10 januari 

 

 

     

Maandag          

11 januari 

 

 

Janco, 9 jaar (groep 5) 

Dinsdag 

12 januari 

 

 

 

Woensdag 

13 januari 

 

Bo-Ann, 5 jaar (groep 1-2b) 

Tehila, 10 jaar (groep 7)   

Donderdag 

14 januari 

 

Hermela, 10 jaar (groep 6) 

Joanna, 8 jaar (groep 5) 

Vrijdag 

15 januari 

 

 

Amos, 9 jaar (groep 6) 

Zaterdag 

16 januari 

 

Jamie, 12 jaar (groep 8) 

Jax, 8 jaar (groep 4) 

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 3 

Lied van de  

week 

Psalm 136:1 (groep 1-8) 

Zondag 

17 januari 

 

 

Ties, 9 jaar (groep 5) 

Maandag          

18 januari 

 

 

 

Dinsdag 

19 januari 

 

 

Noa, 12 jaar (groep 8) 

Woensdag 

20 januari 

 

Djade, 5 jaar (groep 1-2a) 

Layla, 5 jaar (groep 1-2a) 

Donderdag 

21 januari 

 

 

Jesse, 6 jaar (groep 1-2b) 

Vrijdag 

22 januari 

 

 

Anna, 5 jaar (groep 1-2c) 

Zaterdag 

23 januari 

 

 

Ruben, 5 jaar (groep 1-2a) 
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Het middagprogramma 

Tijdens de lockdown richten we ons voornamelijk 

op het ochtendprogramma. De kinderen werken 

ongeveer 2 uur lang aan rekenen, taal, spelling 

en/of begrijpend lezen. Via de volgende site kun-

nen kinderen ook ‘s middags op een verantwoor-

de manier online leren en fun beleven. Overigens 

is dit geen verplichting. Het wordt als tip aange-

boden.  

Ook Nijkerk Sportief en Gezond richt zich op di-

verse activiteiten. Zo bieden zij op vrijdag 15 

januari van 10.00-11.30 uur een Online Escape 

Room aan voor kinderen van groep 3 t/m 8. Dit 

doen zij door middel van beweegspelletjes. Het 

is te volgen via de livestream (net als vorig jaar 

met de Koningsspelen) via hun YouTube Kanaal.  

Daarnaast heeft de bibliotheek ook online moge-

lijkheden op een rijtje gezet. Deze vindt u in de 

bijlage. 

Open morgen - 27 januari 

Elk jaar hebben we op de laatste woensdag van 

januari een open morgen gepland. Dit keer kan 

het helaas niet doorgang vinden zoals we jaarlijks 

gewend zijn. Wel hebben we een alternatief als 

HSN-scholen en hopen dit in de volgende nieuws-

brief kenbaar te maken.  

De open morgen is bedoeld om alle ouders die 

op zoek zijn naar een passende school voor hun 

zoon / dochter de gelegenheid te bieden zich te 

oriënteren. Kent u deze ouders? U mag hen altijd 

in contact brengen, zodat zij een oriënterend ge-

sprek kunnen plannen.  

Het aanmelden van een nieuwe leerling kan ook 

via onze website middels het aanmeldformulier.  

Dank jullie wel! 

Na de vakantie is het thuisonderwijs weer van 

start gegaan. Het thuisonderwijs loopt bij ieder-

een anders. We beseffen dat we een groot beroep 

op u doen om én de kinderen te begeleiden met 

het schoolwerk én daarnaast werk en gezin te 

combineren. We willen onze dank uitspreken 

voor alles wat u doet voor uw kind(eren). Heel 

hartelijk dank! 

Ingezonden - GGD 

Tijdens de lockdown valt de structuur weg, is 

er minder contact en zijn er wellicht zorgen 

over de gezondheid. Op www.groeigids.nl en 

www.nji.nl/coronavirus is veel informatie te 

vinden en u kunt ook chatten om samen te 

sparren. Ook kunt u altijd mailen naar 

ggd@vggm.nl of te bellen naar 088-3556000 

tussen 9.00-17.00 uur.  

Noodopvang 

Zoals u hebt kunnen lezen in Parro zit de nood-

opvang overvol. Graag willen wij een beroep 

doen om ons zo min mogelijk te benaderen en 

net als in de eerste lockdown, er alleen gebruik 

van te maken als u geen andere mogelijkheden 

hebt in uw eigen netwerk.  

Wellicht ten overvloede: wij bieden opvang en 

geen onderwijs in deze lockdown. Ook op 

school maken de kinderen zo veel mogelijk zelf-

standig hun werk, net zoals u dat thuis met uw 

kind(eren) doet. 

Aan– en afmeldlngen lopen via juf Nel: 

n.broers@hsn-scholen.nl 

https://heutink.lpages.co/het-middagprogramma-ouders/
https://www.youtube.com/channel/UC-ayqwxXKbNATHANrY-6CzQ
https://www.horizon.hsn-scholen.nl/
https://www.horizon.hsn-scholen.nl/
https://www.horizon.hsn-scholen.nl/
https://www.horizon.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/05/Aanm.form_.web-20-hor-logos.pdf
https://www.groeigids.nl/
https://www.nji.nl/coronavirus
mailto:%20n.broers@hsn-scholen.nl

