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De nest van een merel 

In onze tuin waren merels druk bezig met het 

maken van een nest. In de struik naast het konij-

nenhok hadden zij hun ideale plekje gevonden.  

Prachtig hoe mooi de schepping is en hoe kunst-

zinnig vogels hun nestjes bouwen.  

Elke dag komt de oude kat van de buren in onze 

tuin. Echt lenig is ze niet meer. Gelukkig heeft ze 

het konijnenhok wat ze gebruikt als opstapje om 

op de schutting te klimmen naar haar tuin. 

Daar loerde het gevaar voor de merel. De kat kon 

zo bij haar nest terecht. Helaas… de merel verliet 

haar nest; de twee eitjes achterlatend. 

In de lente ontspringt het nieuwe leven. Tijdens 

het Paasfeest vieren 

we dat Jezus de dood 

overwon. Hij heeft het 

lijden op zich geno-

men. Hij droeg alle 

hoon. Hij bleef toen 

het gevaar, de dood 

naar Hem toekwam. 

Hij deed dit voor ons! 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 13 

Lied van de  

week 

LdvK 126 (groep 5-8) 

Zondag 

28 maart 

 
 

Yamen, 9 jaar (groep 4) 

Maandag          

29 maart 

 
     

Dinsdag 

30 maart 

 

Woensdag 

31 maart 

 
 

Anne, 12 jaar (groep 8) 

Donderdag 

1 april 

Paasviering  
Dana, 8 jaar (groep 4) 

Nour, 12 jaar (groep 7) 

Vrijdag 

2 april 

Goede Vrijdag 
 

Nikki, 13 jaar (groep 8) 

Zaterdag 

3 april 

 
 
 

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 14 

Lied van de  

week 

Psalm 89:1 (groep 1-8) 

Zondag 

4 april 

1e Paasdag 

Maandag          

5 april 

2e Paasdag 

Dinsdag 

6 april 

 
 

Sem, 4 jaar (groep 1-2c)  

Woensdag 

7 april 

 
 

Anni, 8 jaar (groep 4) 

Donderdag 

8 april 

 
Robin, 5 jaar (groep 1-2c) 

Sylvan, 5 jaar (groep 1-2c) 

Vrijdag 

9 april 

 
 
 

Zaterdag 

10 april 

 
 
 
 

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


Geen studiemiddag 

In de jaarplanning stond een studiemiddag ge-

pland op donderdag 1 april. Deze gaat niet door. 

De kinderen hebben donderdag 1 april de hele 

dag les. 

Op de studiemiddag zouden we vooral gaan na-

denken over het nieuwe project die na de meiva-

kantie van start gaat. We willen dit op een ander 

moment doen, zodat de kinderen gewoon naar 

school kunnen. 

Welkom 

Sem wordt 6 april 4 jaar en zal starten in  groep 

1-2c. We wensen Sem en zijn gezin een fijne tijd 

toe op de Horizon. 

Nationaal Programma Onderwijs (2) 

Het kabinet heeft besloten tot een  Nationaal 

Programma Onderwijs voor de komende 2,5 

jaar.  

Waar staan we nu? 

We hebben de toetsen geanalyseerd. Daarnaast 

hebben we ook geobserveerd: wat zien we? 

Sommige kinderen zijn gegroeid in hun ontwik-

keling. Het thuisonderwijs heeft geen nadelig 

effect. Anderen zijn gedaald in hun resultaten.  

We zien dat een deel van de kinderen minder 

taakgericht is. Ze lijken minder geconcen-

treerd. 

Wat zetten we in tot de zomervakantie? 

Het Nationaal Onderwijs Programma is voor de 

komende 2,5 jaar. Tot de zomervakantie heeft 

het kabinet al geld beschikbaar gesteld. 

Waar zetten wij op in? 

Zoals u in de deze nieuwsbrief leest, komt juf 

Mariëlle als onderwijsassistent ons team ver-

sterken. Ook juf Alma gaat groepjes kinderen 

extra begeleiden. 

Daarnaast proberen we een gymleerkracht aan 

te trekken zodat de leerkracht op dat moment 

andere taken kan doen die passen binnen de 

doelstelling: kinderen helpen hun gaven en ta-

lenten tot bloei te brengen. Dat is onze missie. 

Personeel 

Opnieuw verwelkomen wij een nieuw personeels-

lid. M.i.v. 1 april a.s. zal juf Mariëlle Ruitenbeek 

als onderwijsassistent ons team komen verster-

ken.  

Zij zal ingezet worden in diverse groepen waarbij 

zij kleine groepen kinderen extra les zal geven. 

Gevonden 

Er is een fietssleutel gevonden. Aan de sleutel 

hangt een legopoppetje. 

De rechtmatige eigenaar kan deze vinden op de 

bar. 

Zending 

Elke maandag sparen we voor ons sponsorkind 

Maria Fernanda uit 

Guatamala door con-

tant geld in te zame-

len. Dit kan ook via 

deze QR-code. We heb-

ben na de vorige 

nieuwsbrief via de QR-

code € 5,- ontvangen. 

Dank voor de gift. 

Daarnaast sparen wij nog door. Helpt u mee?  

Informatie schooltijden 

In de enquête die in november is afgenomen, is 

de vraag gesteld naar uw voorkeuren voor 

schooltijden: de huidige schooltijden of de tij-

den die we voorheen hanteerden. Daarbij is de 

vraag gesteld of u het wenselijk vindt dat er on-

derzoek gedaan wordt naar de schooltijden. De-

ze vragen zijn ook gesteld aan het personeel. 

Uit beide enquêtes blijkt dat zowel ouders als 

personeel het belangrijk vinden dat er onder-

zoek gedaan wordt. Dit onderzoek is ondertus-

sen gestart. 

In de afgelopen weken heeft het personeel infor-

matie ontvangen over de mogelijkheden die er 

zijn en wat de voor– en nadelen zijn van de ver-

schillende roosters voor schooltijden. 

Op maandag 12 april vindt er een informatie-

avond plaats voor ouders. Deze wordt digitaal 

gehouden. De avond start om 20.00 uur en 

duurt uiterlijk tot 21.30 uur. 

U kunt zich aanmelden via de mail. 

Doel: leerlingen helpen hun gaven en talenten tot 

bloei te brengen, ondanks de coronacrisis en de 

gevolgen daarvan voor het onderwijs 

mailto:%20directie.horizon@hsn-scholen.nl


Ingezonden 

Vacature gymdocent HSN-scholen 

Ben jij of ken jij een gymdocent? Lees of stuur 

deze vacature snel door! Reageren kan tot en 

met donderdag 1 april a.s. 

Preventie Nijkerk 

De nieuwsbrief van Preventie Nijkerk delen we 

graag met u. Hierin staan cursussen voor kin-

deren en ouders. 

Tweede Paasdag 

Hiernaast ziet u de flyer voor een dienst op 

Tweede Paasdag die online wordt uitgezonden 

in de Fontein. 

https://horizon.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/03/Vacatures-gymdocenten-1.pdf
https://horizon.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/03/Preventie-Nijkerk-preventieve-activiteiten-maart-2021.pdf

