
‘Grenzeloos geloof in jou’ 

Nieuwsbrief   8 april 2021 

Heilige verontwaardiging 

Vorige week vierden we het Paasfeest. Gezamen-

lijk stonden we stil bij het lijden, sterven en de 

opstandig van de Here Jezus. 

In de centrale ruimte was een kruis neergezet. 

Ieder kind mocht een zonde opschrijven en het 

vastspijkeren aan het kruis. Gedurende de dag 

vulde het kruis zich met briefjes. Op een beelden-

de manier werd duidelijk waarom de Here Jezus 

voor ons heeft geleden. 

Eén kind sprak mij aan. ‘Juf, dat kan toch niet. 

Het zijn allemaal lelijke dingen. Je moet toch juist 

luisteren naar je ouders en je mag toch geen ru-

ziemaken en schelden.’ Ze wees naar het kruis en 

er klonk verontwaardiging in haar stem. 

Het ontroerde mij. Deze leerling had door dat 

onze zonden niet samengaan met de heiligheid 

van God. Hoe kunnen wij al die lelijke dingen bij 

God brengen? Voor mij was deze leerling een 

spiegel: ben ik nog wel heilig verontwaardigd 

over mijn zonden? Heb ik op deze manier be-

rouw? 

God dank, dat Christus onze zonden op zich nam 

waardoor wij bij God mogen komen. 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 15 

Lied van de  

week 

Johannes 11:11, 12 (groep 5-8) 

Zondag 

11 april 

 

Maandag          

12 april 

(Digitale) Informatieavond over schooltij-
den 
Aanvang: 20.00 uur     

Dinsdag 

13 april 

 

Woensdag 

14 april 

 

Donderdag 

15 april 

 

Vrijdag 

16 april 

 

Zaterdag 

17 april 

 
 

Milan, 9 jaar (groep 5) 

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 16 

Lied van de  

week 

Psalm 119:1 (groep 3-8) 

Zondag 

18 april 

 
 

Ruben, 7 jaar (groep 3b) 

Maandag          

19 april 

 

Dinsdag 

20 april 

 
Twan, 7 jaar (groep 3b) 

Juf Linda, 54 jaar 

Woensdag 

21 april 

MR-vergadering 

Donderdag 

22 april 

 
 

Juf Jeanine, 22 jaar 

Vrijdag 

23 april 

(Digitale) Koningsspelen 
 
 

Zaterdag 

24 april 

 
 
 
 

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


MR-lid gezocht 

Wilt u actief meedenken  over de Horizon? Wilt u 

nauw betrokken zijn bij hoe het gaat op school? 

Heeft u goede ideeën die u wilt delen? Dan is de 

medezeggenschapsraad (MR) wellicht iets voor 

u!  

De MR is een team van leerkrachten en ouders 

dat samen spreekt over de gang van zaken op 

school. 

In de bijlage leest u meer over deze vacature. 

Van harte bij u aanbevolen. 

Ingezonden - tennislessen 

In de bijlagen vindt u flyers over gratis tennis-

lessen die worden  aangeboden. 

Ingezonden - Minercrafters 

De Bibliotheek daagt je uit! Een wedstrijd 

voor Minecrafters  tussen 9 en 14 jaar 

Alle Minecraft-fans opgelet! De komende 3 

maanden organiseren de BiebBouwers van de 

Bibliotheek een heuse Minecraftchallenge. Je 

gaat aan de slag met een uitdagende bouwop-

dracht met steeds een ander thema. 

Doe ook mee aan de leerzame en uitdagende 

challenges van de BiebBouwers. De beste inzen-

dingen maken ook nog eens kans op een prijs! 

Lees hier verder voor meer informatie 

Audit (1) 

Vandaag was er een audit op school.  

Een belangrijke doelstelling voor alle scholen is 

dat het onderwijs wat op school wordt gege-

ven, beter wordt. Hoe zorgen we voor kwalita-

tief goed onderwijs? 

Binnen de HSN wordt elke school eens in de 

twee jaar bezocht door twee directeuren. Van-

daag hebben zij onderzoek gedaan naar de 

kwaliteit van de Horizon. Er zijn klassenbezoe-

ken, gesprekken met kinderen en gesprekken 

met het team geweest. Ook zijn verschillende 

documenten besproken. 

We kijken terug op een intensieve en inspire-

rende dag. Het is goed dat anderen ons in de 

spiegel laten kijken en de juiste vragen stellen. 

Een stevig schouderklopje die we kregen, 

kwam vanuit de kinderen. Zij spreken positief 

over de school en hoe we als school elke keer 

willen zorgen voor een veilig klimaat. Prachtig, 

want dan kunnen kinderen zich ontwikkelen. 

Een ander schouderklopje kwam van de audito-

ren: ‘jullie hebben goud in handen en dat goud 

is ook een deur naast je’. We mogen van en 

met elkaar leren en daar zullen we ook op in-

zetten door bij elkaars lessen te kijken en ons 

onderwijs verder te verbeteren. 

In de volgende nieuwsbrief schrijven we over 

een prioriteit: begrijpend lezen. 

Informatie schooltijden 

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over 

het onderzoek wat gestart is naar de verschillen-

de 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 heeft vanmiddag een mail ontvangen met 

een link waarmee u de  avond kunt bijwonen. 

Ook zonder dat u zich heeft aangemeld, bent 

u van harte welkom! 

Mocht de mail niet ontvangen zijn, check de 

spam of mail naar directie.horizon@hsn-

scholen.nl  

Geboren 

Gisteren, op woensdag 6 

april, is bij juf Jarina en 

haar man Erik een zoon 

geboren. Matthias is zijn 

roepnaam en Anne-Floor 

is de trotse zus. 

We wensen hen veel ge-

luk, liefde en zegen toe 

als gezin. 

Tennistafel en voetbalspel 

Wij hebben een tennistafel en een voetbalspel in 

de aanbieding. Wie kunnen we daar blij mee 

maken? Voor een aanvulling van de schoolkas? 

U kunt contact opnemen met juf Marieke 

https://horizon.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/04/MR-ouder-gevraagd.pdf
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