
‘Grenzeloos geloof in jou’ 

Nieuwsbrief   21 januari 2021 

Balanceren 

Dinsdagmiddag, thuis. De kinderen zijn aan het 

spelen. Ik heb mij teruggetrokken op onze slaap-

kamer voor een overleg via Teams. Vanuit de 

gang heb ik de sitetable in onze slaapkamer ge-

zet, klap mijn laptop open en zorg ervoor dat 

mijn achtergrond een algemene achtergrond is. 

Zo zorg ik voor wat privacy, zowel thuis als via 

het scherm. 

De deurbel gaat. Een vriendje van zoonlief staat 

op de stoep en verkondigt luid dat hij eindelijk 

weer naar buiten mag, maar dat zijn moeder nog 

wel koorts heeft. Ik schrik op vanuit mijn overleg, 

aarzel tussen wat te doen: het overleg laten voor 

wat het is en naar zoonlief toegaan om nog even 

met speelafspraken te wachten, contact opnemen 

met desbetreffende moeder over wat de situatie 

is; maar we hebben ook een goed gesprek met 

elkaar via Teams. Moet ik dat onderbreken? 

Hoe balanceert u in het huidige leven? De combi-

natie tussen werk en gezin, werk en thuisonder-

wijs? Balans tussen alles wat onze aandacht 

vraagt? Eerlijk: soms lukt het mij niet. 

Eén ding geeft mij houvast: Door alles heen, geeft 

God rust. Hij houdt mij in balans. 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 4 

Lied van de  

week 

10.000 redenen - opwekking 733 (10.000 

reasons) (groep 5-8) 

Zondag 

24 januari 

 
 
 

Maandag          

25 januari 

 
 

Levy, 12 jaar (groep 8)     

Dinsdag 

26 januari 

 
 

Dylan, 8 jaar (groep 4) 

Woensdag 

27 januari 

Liz, 6 jaar (groep 1-2b) 
Vlinder Liv, 5 jaar (groep 1-2b) 

Joey, 6 jaar  (groep 1-2c) 

Donderdag 

28 januari 

 

Vrijdag 

29 januari 

 

Zaterdag 

30 januari 

 
 

Luca, 9 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 5 

Lied van de  

week 

Gezang A:8  (groep 3-8) 

Zondag 

31 januari 

Michiel, 7 jaar (groep 3b) 
Emmi, 9 jaar (groep 6) 

Nathan, 9 jaar (groep 5) 

Maandag          

1 februari 

 
 
 

Dinsdag 

2 februari 

 
Donny, 5 jaar (groep 1-2a) 

Julynn, 8 jaar (groep 4) 

Woensdag 

3 februari 

 
 

Rimaalfala, 9 jaar (groep 5) 

Donderdag 

4 februari 

 
Rube, 11 jaar (groep 7) 

Elise 7 jaar (groep 3b) 

Vrijdag 

5 februari 

 

Zaterdag 

6 februari 

 

https://calvijn.hsn-scholen.nl/
mailto:%20directie.calvijn@hsn-scholen.nl
https://www.facebook.com/Johannes-Calvijn-285567758284950/
https://ouders.parnassys.net/
https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0
https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0


KSG themaweek 

Eind januari is jaarlijks HSN-breed onze thema-

week Kerk-School-Gezin gepland. 

Gezien het thuisonderwijs en ook de beperkende 

maatregelen die voor de kerken gelden, hebben 

we moeten besluiten deze KSG week uit te stel-

len. We hopen dat dit later in het jaar nog door-

gang kan vinden.  

Open morgen  

Op woensdag 27 januari staat de Open Dag voor 

nieuwe ouders gepland. 

Op deze dag kunt u een online rondleiding vol-

gen door de school. Deze is op onze website te 

vinden. Tijdens de rondleiding krijgt u iets te zien 

van ons gebouw en vindt u meer informatie over 

onze school. 

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. Mocht u ouders kennen die een aan-

melding voor hun kind(eren) op De Horizon over-

wegen, wilt u hen daar dan op attenderen? U mag 

hen ook altijd in contact brengen, zodat zij een 

oriënterend gesprek kunnen plannen.  

Het aanmelden van een nieuwe leerling kan ook 

via onze website middels het aanmeldformulier.  

Voor verdere informatie kunt u/kunnen zij ook 

altijd even mailen naar directie.horizon@hsn-

scholen.nl of bellen met 033-2571623. 

Afhaalmoment 

Komende maandag, 25 januari mogen de kin-

deren van groep 5 en 6 extra lesmateriaal opha-

len op school. Dit kan tussen 8.30 en 9.00 uur. 

De kinderen mogen zelfstandig de school in via 

de buitendeur van groep 1-4.  

Scholen dicht tot 8 februari 

Het kabinet heeft op basis van het advies van 

het Outbreak Management Team (OMT) beslo-

ten dat de basisscholen tot in ieder geval 

maandag 8 februari gesloten blijven. De lande-

lijke situatie is nog te kwetsbaar en er zijn te 

veel onzekerheden en vragen rondom de nieu-

we varianten van het virus om een veilige her-

opening te kunnen garanderen.  

Als basisschool willen we graag zo snel moge-

lijk weer open, maar de veiligheid van de kin-

deren, leerkrachten en ander onderwijsperso-

neel blijft de allerhoogste prioriteit. 

Ingezonden 

De bibliotheek heeft een rectificatie gestuurd. In 

de vorige nieuwsbrief zat een vervelende fout; 

de link van de afhaalbieb verwijst naar een ande-

re bibliotheek.  In de bijlage ontvangt u nu de 

juiste versie. 

Kunstlokaal wees ons op hun website en Face-

bookpagina met initiatieven op creatief gebied. 

Noodopvang 

De noodopvang loopt door. Maakt u gebruik 

van de noodopvang of wilt u gebruik maken van 

de noodopvang voor de nieuwe periode, dan 

kunt u een mailtje sturen naar juf Nel: 

n.broers@hsn-scholen.nl  

Als uw kind ziek is of u hebt zelf opvang kun-

nen regelen, wilt u uw kind dan ook afmelden 

via hetzelfde mailadres?   

Gebedspunten 

Beste ouders, verzorgers,  

Wij zijn laatst bij elkaar gekomen om voor de 

kinderen, ouders en school te bidden. We kun-

nen altijd met onze zorgen bij God komen en 

misschien is de behoefte er nu wel meer in deze 

onzekere tijd. Ook voor de kinderen kan het fijn 

zijn om hun zorgen te delen met God. 

Als ze dit fijn vinden, mogen ze zelf of samen 

met u gebedspunten inleveren in de brievenbus 

van ‘t Veense Hart. Graag voor 4 februari inleve-

ren in een envelop met daarop: gebedspunten 

Horizon. 

Hartelijke groeten van de gebedsmoeders 
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https://www.horizon.hsn-scholen.nl/orienterend-gesprek/
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https://www.horizon.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/05/Aanm.form_.web-20-hor-logos.pdf
mailto:directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl
mailto:directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl
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