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De biddende bouwer 

Gisteren vierden we biddag. Deze week zijn de 

Bijbelverhalen verteld over Nehemia en een aantal 

predikanten hebben een digitale bijdrage gele-

verd. 

Nehemia blijkt biddend te leven. Nehemia neemt 

tijd om met God te praten en op een ander mo-

ment betrekt hij God met een schietgebed bij wat 

er gebeurt en waar hij God bij nodig heeft. Dat is 

een biddend leven. 

Bidden is praten met God en omgaan met Hem. 

Vanuit dat oogpunt is bidden ’bouwen’ aan je re-

latie met God. God hoort Nehemia. Hij is er bij in 

de zorgelijke omstandigheden en in vreugdemo-

menten. Nehemia is een biddende bouwer. 

Gisteren hebben we een muur gebouwd. Een 

muur van gebed. Elk kind op school heeft een 

gebed op een steen geschreven. Prachtig hoe we 

zo onze gebeden mogen verenigen en mogen 

richten tot God, Die onze gebeden hoort. 

Het geeft vreugde om zo met elkaar biddag te 

vieren. Bidden geeft vreugde. Zo mogen we bou-

wen aan wat God belangrijk vindt. 

 Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 11 

Lied van de  

week 

Psalm 66:4 (groep 5-8) 

Zondag 

14 maart 

 
Diederik, 12 jaar (groep 8) 
Damian, 7 jaar (groep 3a) 

Meester Wouter, 33 jaar 

Maandag          

15 maart 

 
     

Dinsdag 

16 maart 

Oudergesprekken 

Woensdag 

17 maart 

Oudergesprekken  
 

Thom, 9 jaar (groep 6) 

Donderdag 

18 maart 

Oudergesprekken 
 

Vrijdag 

19 maart 

 
 
 

Zaterdag 

20 maart 

 
 

Koen, 11 jaar (groep 7) 

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 12 

Lied van de  

week 

Als ik mijn ogen sluit - OTH 425 (groep 4-
8) 

Zondag 

21 maart 

Sem, 5 jaar (groep 1-2b) 
Luca, 8 jaar (groep 4) 

Bart, 7 jaar (groep 3a) 

Maandag          

22 maart 

 
 

Vivienne, 12 jaar (groep 8) 

Dinsdag 

23 maart 

 
 

Bram, 6 jaar (groep 1-2c) 

Woensdag 

24 maart 

 
 
 

Donderdag 

25 maart 

Micha, 11 jaar (groep 7) 
Noa, 7 jaar (groep 3a) 

Jasper , 4 jaar (groep 1-2b) 

Vrijdag 

26 maart 

 
 
 

Zaterdag 

27 maart 
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Mag mijn kind naar school? 

Hooikoorts, verkouden, andere klachten. Wan-

neer mag mijn kind naar school? 

Rapport/Oudergesprekken 

De kinderen krijgen 19 maart hun rapport mee.  

N.a.v. dit rapport zullen op 23 en 25 maart de 

oudergesprekken plaatsvinden. Groep 4 heeft 23 

en 24 maart de oudergesprekken Deze zullen 

digitaal plaatsvinden. Via Parro kunt u de ge-

sprekken inplannen. 

Welkom 

Maandag 22 maart start Melissa in groep 5. Me-

lissa verhuist komend weekend naar Nijkerker-

veen.  

Jasper wordt 25 maart 4 jaar en zal starten in  

groep 1-2b. Melissa en Jasper wensen we een fij-

ne tijd toe op de Horizon. 

Personeel 

Al langere tijd werkt juf Anjo vanuit huis i.v.m. 

alle gezondheidsrisico’s voor haar. Gelukkig kan 

ze vanuit huis een deel van haar werkzaamheden 

doen, maar we missen haar wel. Juf Anjo verlangt 

daarnaast ook naar haar werk op school bij de 

groepen 1 t/m 3. 

We hebben voor de komende weken vervanging 

gevonden. Juf Imka zal het deel van de werk-

zaamheden oppakken die juf Anjo niet vanuit 

huis kan doen. Juf Imka zal elke maandag t/m 

woensdag van 9.00-12.30 uur bij de groepen 1-2 

ondersteuning bieden. We wensen juf Imka een 

goede tijd op de Horizon. 

Mondkapjes 

Op school dragen wij als medewerkers alleen 

mondkapjes bij het brengen en halen  omdat er 

in korte tijd veel mensen bij elkaar komen. 

Daarnaast is het dringende advies vanuit de re-

gering dat ouders ook bij het brengen en halen 

van de kinderen, ook buiten een mondkapje 

dragen, ook op grond van bovenstaande rede-

nen.  

Privacy 

Vanwege het thuisonderwijs wordt er landelijk 

onderzoek gedaan naar de effecten. Wist u dat 

dit kan zonder dat u daarvoor toestemming 

hebt gegeven? Dit vanwege het feit dat we altijd 

zoeken naar de beste kwaliteit van het onder-

wijs, daarvoor gegevens nodig zijn en alle gege-

vens geanonimiseerd zijn. 

Toch kunt u wel actief aangeven of hiervoor toe-

stemming geeft of niet. Dit kan via Parro. De 

komende drie weken zetten wij de gegevens 

voor privacy open zodat u dit en andere privacy-

gegevens makkelijk kunt wijzigen in Parro. 

Kinderen met bekende hooikoortsklachten mo-

gen naar school. Kinderen die klachten hebben, 

horend bij Corona mogen niet naar school en 

kunnen getest worden. 

Een kind met klachten dat niet is getest, mag 

weer naar school als het 24 uur volledig klach-

tenvrij is. Als een kind met milde klachten ze-

ven dagen na de eerste ziektedag nog steeds 

dezelfde klachten heeft, mag het ook weer naar 

school.  

Een positieve test… het HSN-beleid 

Voor de voorjaarsvakantie zijn we gelukkig ge-

start met ons onderwijs op school. We houden 

de groepen zo goed mogelijk gescheiden om te 

voorkomen dat er te veel contacten plaatsvin-

den in de school. Want als één leerling besmet 

is met Corona moet namelijk de hele groep naar 

huis. 

Wat doen we na de melding met een positie-

ve test? 

Zodra we de melding van thuis krijgen dat een 

kind positief is getest, zullen we de ouders vra-

gen of we de naam van het kind mogen delen 

met de andere ouders van de groep. Dit doen 

we dus nooit zonder uw toestemming. 

Daarna informeren we direct de ouders van de 

groep en vertellen we dat een leerling positief 

getest is. Als dit onder schooltijd is, moeten de 

kinderen naar huis zodra we contact met de ou-

ders hebben gehad. 

De 5 dagen na de melding 

Na de melding blijven de kinderen minimaal 5 

dagen thuis in quarantaine. We verzorgen dan 

vanaf de eerste dag het thuisonderwijs. Op dag 

1 beginnen de kinderen met het werk dat ze 

krijgen en/ of ophalen. Vanaf dag 2 krijgen de 

kinderen digitaal thuisonderwijs. 

Na 5 dagen thuisonderwijs 

Na 5 dagen kunt u zelf uw kind laten testen. Wij 

hebben hier als school geen actieve rol in. Bij 

een negatieve test mag uw kind weer naar 

school. Kiest u ervoor om uw kind niet te laten 

testen, dan moet uw kind tien dagen thuisblij-

ven. Uw kind werkt dan zelfstandig verder aan 



Ingezonden 

Zit jij met een probleem, maar weet je niet met 

wie je hierover kunt praten? Of voel je je onveilig 

thuis, op school of ergens anders?  

Het is goed als je een volwassene kunt vinden 

die je vertrouwt en bij wie je je verhaal kwijt 

kan. Soms is het spannend om je verhaal in het 

echt aan iemand te vertellen. Dan is het goed 

om te weten dat je dit ook anoniem kunt doen, 

bijvoorbeeld via een chat op internet. Er zijn 

chats die speciaal voor dit soort vragen bedoeld 

zijn. 

Je kan bijvoorbeeld gaan naar 

www.kindertelefoon.nl/chat, hier kan je terecht 

met vragen over allerlei onderwerpen, zoals ver-

liefdheid, somberheid, angst, en nog veel meer. 

Als je je ergens niet veilig voelt of als je te ma-

ken krijgt met geweld, dan kan je met iemand 

chatten via www.veiligthuis.nl of www.fier.nl/

chat.  

Op al deze sites kan je chatten met iemand die 

naar je kan luisteren, die je advies kan geven of 

die je kan helpen.  

Pleinwacht 

Wat zijn we blij met de vele vrijwilligers die ons 

helpen tussen 12.00 en 12.30 uur. Elke pauze 

zijn er drie mensen die toezicht houden. Dit te-

gen een vrijwilligersvergoeding. 

Er zijn een aantal mensen die niet meer mee-

draaien. Mocht u interesse hebben of kunt u een 

steentje bijdragen, dan horen we dit graag. U 

kunt zich aanmelden voor bijvoorbeeld één keer 

per week of twee keer per maand; net wat past 

in uw agenda. 

We hebben pleinwacht nodig op maandag, dins-

dag, donderdag en vrijdag. Op dit moment heb-

ben we vooral mensen nodig op maandag, dins-

dag of donderdag. U kunt zich aanmelden bij juf 

Nel: n.broers@hsn-scholen.nl  

Zending 

Elke maandag sparen we voor ons sponsorkind 

Maria Fernanda uit 

Guatamala door 

contant geld in te 

zamelen. Dit kan 

ook via deze QR-

code. We hopen op 

deze manier wat 

meer geld te ont-

vangen zodat we 

Maria kunnen blij-

ven ondersteunen. 

Vakantierooster 2021-2022 

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is 

vastgesteld. De studiedagen zijn op dit moment 

nog niet bekend en zullen in juni volgen. 

de hand van het werkrooster. Daar zitten dan 

geen intructielessen van de leerkracht bij. 

Zorgvuldig omgaan met gegevens van uw kind 

Als school delen we dus niet zomaar gegevens 

van uw kind met de GGD. We doen dit pas als u 

ons hier toestemming voor geeft, in overleg met 

u. 

Met dit bericht willen we vooraf duidelijk maken 

hoe we te werk gaan. Als zich een melding voor-

doet zullen we uiteraard opnieuw informeren. We 

hopen dat dit niet nodig zal zijn. We zetten ons 

daar samen met de kinderen voor in door elkaar 

zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden. 

Herfstvakantie 18 oktober 2021 22 oktober 2022 

Kerstvakantie 27 december 2021 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 4 maart 2022 

Pasen 15 april 2022 18 april 2022 

Meivakantie 25 april 2022 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 6 juni 2022 

Zomervakantie 11 juli 2022 19 augustus 2022 
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