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Wit als sneeuw 

Wat konden we vorige week genieten van prach-

tig winterweer. Verse sneeuw zorgde voor een 

smetteloze wereld. 

Deze week smolt de sneeuw weer weg. Bij het 

wandelen vielen mij twee dingen op: 

1. Het afval werd weer zichtbaar. Onder de 

sneeuw vielen de blikjes, plastic zakjes of 

gevallen mondkapjes niet op. Het was weg, 

bedekt onder de sneeuw. 

2. Met dat de aarde weer groen kleurde, vielen 

mij ook de krokkussen en de sneeuwklokjes 

op. Daar waar de sleeën de heuvel afgleden, 

stonden nu de bloemen rechtop en begin-

nen ze al te kleuren. 

Beide dingen deden mij denken aan Gods Konink-

rijk. In de Bijbel staat: ‘Al waren je zonden als 

scharlaken, wit als de sneeuw zal Ik ze maken.’ 

Zoals sneeuw de wereld smetteloos maakt, zo 

vergeeft God onze schuld.  

Tenslotte: God maakt de wereld nieuw. Zoals de 

bloemen ons vertellen dat de lente er weer aan 

komt. 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 9 

Lied van de  

week 

Heer U bent mijn leven - OHT 150 (groep 

5-8) 

Zondag 

28 februari 

 
 

Lieke, 10 jaar (groep 6) 

Maandag          

1 maart 

Studiedag; kinderen vrij 
 
     

Dinsdag 

2 maart 

 

Woensdag 

3 maart 

 
 

Juf Hannah, 28 jaar  

Donderdag 

4 maart 

 
Berry, 10 jaar (groep 6) 

Juf Wilma, 47 jaar 

Vrijdag 

5 maart 

 
 
 

Zaterdag 

6 maart 

 
 

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 10 

Lied van de  

week 

Psalm 139:1 (groep 3-8) 

Zondag 

7 maart 

Corlijn, 10 jaar (groep 6) 
Daniëlle, 7 jaar (groep 3b) 

Cynthia, 4 jaar (groep 1-2b) 

Maandag          

8 maart 

 
Hannah, 7 jaar (groep 3a) 

Isabella, 4 jaar (groep 1-2b) 

Dinsdag 

9 maart 

 
 
 

Woensdag 

10 maart 

 
 
 

Donderdag 

11 maart 

 
Sanne, 12 jaar (groep 8) 

Noor, 7 jaar (groep 4) 

Vrijdag 

12 maart 

 
 
 

Zaterdag 

13 maart 
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Voorstellen 

Beste collega’s, kinderen en ouders/verzorgers 

van De Horizon, 

In dit stukje wil ik me even voorstellen want van-

af de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie 

kom ik 1 dag in de week Jarina Borghuis vervan-

gen.  

Ik ben Marjan Boer en woon in Nijkerk samen 

met mijn man en 3 kinderen. Ik werk al weer 

ruim 11 jaar op de Rehobothschool als intern 

begeleider. Daarvoor heb ik ongeveer 12 jaar als 

leerkracht gewerkt in Utrecht waar wij destijds 

ook woonden.  

In mijn vrije tijd kan ik genieten van wandelen, 

fietsen en lezen. Dus dat de bibliotheek in het-

zelfde gebouw zit als de school klinkt mij als 

muziek in de oren.  

Op maandagmiddag en donderdagmorgen zal ik 

aanwezig zijn op school. Verder ben ik te berei-

ken via de mail: marjanboer@hsn-scholen.nl 

Ik hoop snel verder kennis te maken met jullie! 

Marjan Boer 

In de vakantie jarig 

De volgende kinderen zijn in de voorjaarsvakantie 

jarig: 

21 februari: Maud, 7 jaar (groep 3b) 

22 februari: Levi, 5 jaar (groep 1-2b) 

24 februari:  Ylana, 11 jaar (groep 7) 

25 februari:  Bram, 5 jaar (groep 1-2c) 

26 februari:  Jaeden, 6 jaar (groep 1-2c) 

Welkom 

In de week van 8 maart mogen we 2 nieuwe kin-

deren begroeten in groep 1-2b. Het zijn Cynthia 

en Isabella en we wensen Cynthia en Isabella en 

hun gezinnen een fijne tijd toe bij ons op school. 

Nationaal Programma Onderwijs 

Het kabinet heeft besloten tot een  Nationaal 

Programma Onderwijs voor de komende 2,5 

jaar.  

Een prachtige doelstelling: kinderen helpen 

hun gaven en talenten tot bloei te bren-

gen.  

Als school zullen wij plannen maken 

om de leerlingen te laten bloeien. Het 

kabinet zorgt voor de meststoffen (het 

geld), wij als school mogen de juiste 

mest geven, water toedienen en de zon 

laten schijnen. 

Het kabinet schrijft dat scholen in beeld 

moeten brengen welke achterstanden 

er zijn. Met als doel dat we weten waaraan we 

vooral aandacht moeten besteden. Hoe laten 

we elk kind het beste groeien en bloeien?  

Met dat doel hebben we 1 maart studiedag. 

We analyseren de afgenomen toetsen en ma-

ken keuzes voor de komende lesstof. Wat ver-

dient vooral aandacht? Zo willen we de reste-

rende onderwijstijd optimaal benutten.  

Wordt vervolgd! 

Personeel 

Juf Jarina werkt deze week voorlopig voor het 

laatst. Zij mag gaan genieten van haar zwanger-

schapsverlof. Wij wensen haar een goed verlof 

toe waarin zij mag uitkijken naar de komst van 

hun tweede kindje. 

Juf Anita zal juf Jarina vervangen in groep 3b. Juf 

Jarina is daarnaast ook intern begeleider van de 

groepen 3, 4 en 7. Daarin wordt zij vervangen 

door juf Marjan. Juf Marjan is intern begeleider 

op de Rehobothschool in Nijkerk. Zij stelt zich in 

deze nieuwsbrief aan u voor. 

Doel: leerlingen helpen hun gaven en talenten tot 

bloei te brengen, ondanks de coronacrisis en de 

gevolgen daarvan voor het onderwijs 
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