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Welkom, welkom, welkom iedereen 

Bij het schrijven van dit stukje moet ik aan boven-

staand kinderliedje denken. Het gaat zo:  

 

Welkom, welkom, welkom iedereen 

Doe je met ons mee; we beginnen zo meteen. 

Welkom, welkom fijn dat jij er bent. 

Zing gezellig mee als jij het liedje kent. 

 

Maar eerst nog even dit, voor we verder gaan… 

Sorry, maar helaas… 

 

Zeker de ‘maar’ en ‘sorry’ zijn voor mij op dit mo-

ment heel herkenbaar. We willen graag de scho-

len open, maar… en sorry… 

Morgen hopen wij u praktisch te informeren en 

tot die tijd vragen wij aan u om geduld. 

Nou… één ding dan: weet dat uw kind welkom is 

en weet dat wij allemaal welkom zijn bij onze He-

melse Vader in elke omstandigheid van ons leven. 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 6 

Lied van de  

week 

Psalm 5:12 (groep 1-8) 

Zondag 

7 februari 

 
 
 

Maandag          

8 februari 

 
 
     

Dinsdag 

9 februari 

 

Woensdag 

10 februari 

 

Donderdag 

11 februari 

 

Vrijdag 

12 februari 

 
 

Celine,  11 jaar 9groep 7) 

Zaterdag 

13 februari 

 
Lizz, 6 jaar (groep 1-2b) 

Mell, 6 jaar (groep 1-2b) 

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 7 

Lied van de  

week 

Johannes 8:12 (groep 5-8) 

Zondag 

14 februari 

 
 

juf Natalie, 25 jaar  

Maandag          

15 februari 

 
 
 

Dinsdag 

16 februari 

 
 

Mohammad, 8 jaar (groep 4) 

Woensdag 

17 februari 

 
 
 

Donderdag 

18 februari 

 
 
 

Vrijdag 

19 februari 

 
 
 

Zaterdag 

20 februari 

 

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


Studiedag 1 maart 

Op maandag 1 maart is er een studiedag. Deze 

dag hebben de kinderen vrij. 

Tijdens de studiedag zullen we de afgenomen 

Citotoetsen gaan analyseren en n.a.v. deze toet-

sen zullen we doelen stellen voor ons onderwijs 

voor de komende periode. 

De Citotoetsen zullen dit jaar vooral gebruikt 

worden om te weten waar kinderen staan in hun 

ontwikkeling na een jaar waarin er tot twee keer 

toe een lockdown is geweest. 

Daarnaast wordt het personeel en de medezeg-

genschapsraad geïnformeerd over de voor– en 

nadelen van een continurooster en het traditio-

nele lestijdenrooster. Hiermee starten we het 

onderzoek naar schooltijden. 

Virtuele rondleiding 

Heeft u onze virtuele rondleiding al gezien? U 

kunt de rondleiding bekijken door de QR-code te 

scannen of op de afbeelding te klikken. 

Rapport 

Het rapport zal niet meegegeven worden op 18 

februari, maar op vrijdag 19 maart.  Het rapport 

bestaat uit de bevindingen van de leerkracht en 

de cijfers die zijn behaald op de methodetoet-

sen. De Citotoetsen voegen we dit jaar niet bij 

het rapport. De waarde van de Citotoets is dit 

Opgeven kinderen drie jaar 

De komende periode gaan we aan de slag met 

het maken van de nieuwe formatie voor school-

jaar 2021-2022. Kinderen die voor 1 augustus 

2022 vier jaar worden, kunnen worden opgege-

ven. 

Heeft u een jonger kind wat u wilt aanmelden, 

kan dit middels het aanmeldformulier.  Mocht 

u ouders kennen die een aanmelding voor hun 

kind(eren) op De Horizon overwegen, wilt u 

hen daar dan ook op attenderen? U mag hen 

Oudergesprekken 

De oudergesprekken stonden officieel voor vol-

gende week gepland. Tijdens deze gesprekken 

willen wij u spreken over de ontwikkeling van uw 

kind en wordt het rapport besproken. Aangezien 

de afgelopen periode de kinderen niet op school 

zijn geweest, worden deze gesprekken ver-

plaatst naar 23 en 25 maart. 

Tegen die tijd kunt u zich via Parro aanmelden. 

De gesprekken zullen digitaal plaatsvinden. 

N.a.v. uw aanmelding ontvangt u een link waar-

mee u wordt uitgenodigd voor het gesprek. 

ook altijd in contact brengen, zodat zij een ori-

ënterend gesprek kunnen plannen.  

Voorjaarsvakantie 

De voorjaarsvakantie is van 22 februari t/m 26 

februari.  

jaar niet de beoordeling, maar de stip waar de 

kinderen op dit moment zitten in hun ontwikke-

ling. De analyse van deze toetsen hebben we no-

dig om te bepalen waar uw kind zit in de ontwik-

keling, zodat we ook scherpe doelen kunnen stel-

len voor het onderwijs in de komende periode. 

De Citotoetsen worden wel met u besproken tij-

dens de oudergesprekken. 

https://www.horizon.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/05/Aanm.form_.web-20-hor-logos.pdf
https://ams3.digitaloceanspaces.com/motionsupply-360/HSN Horizon v2/index.htm
https://www.horizon.hsn-scholen.nl/
https://www.horizon.hsn-scholen.nl/

