
‘Grenzeloos geloof in jou’ 

Nieuwsbrief   8 april 2021 

Vraag maar 

Deze week kreeg ik een bericht. Het bericht be-

vatte een aanname gevolgd door vragen. Helaas 

klopte de aanname niet. Met als gevolg dat de 

vragen oordelen werden. 

In onze tijd is het nieuws overal. Wat is waar, wat 

is niet waar? Fakenieuws is het nieuwe woord. 

Het zette mij aan het denken. Hoe doet Jezus? Als 

ik in Zijn voetsporen wil wandelen, hoe kan ik 

dan het beste handelen? 

Jezus stelde vragen. Hij beantwoordde een vraag 

vaak met een andere vraag. Zijn vragen zetten je 

aan het denken, leggen iets bloot, confronteren 

of leren je iets. In de Bijbel staan wel meer dan 

300 vragen van Jezus. 

Ik denk dat we meer vragen moeten stellen als 

(fake)nieuws tot ons komt, zoals Jezus dat deed: 

• Zie je iets? (Marcus 8:32) 

• Hebben jullie dat alles goed gezien? 

(Mattheus 24:2) 

• Wat wil je dat ik voor je doe? (Lucas 18:41) 

Door de juiste vragen te stellen, zien we de ander 

en zijn verhaal; weten we meer en komt er meer 

begrip. 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 17 

Lied van de  

week 

Wilhelmus vs.1 (groep 1-8); groep 5-8 

tevens vs. 6  

Zondag 

25 april 

 

Maandag          

26 april 

 
 

Meester Jeep, 28 jaar     

Dinsdag 

27 april 

 
Josephine, 7 jaar (groep 3b) 

Lot, 5 jaar (groep 1-2c) 

Woensdag 

28 april 

 

Donderdag 

29 april 

 

Vrijdag 

30 april 

 

Zaterdag 

1 mei 

Begin meivakantie t/m 16 mei 
 

Sophie, 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 20 

Lied van de  

week 

Heer ik prijs uw grote naam- OTH 268 
(Lord I lift your name) (groep 5-8) 

Zondag 

16 mei 

 
 

Saar, 10 jaar (groep 6) 
Davey, 4 jaar (groep 1-2a) 

Maandag          

17 mei 

 

Dinsdag 

18 mei 

 

Woensdag 

19 mei 

Schoolkamp groep 8 

Donderdag 

20 mei 

Schoolkamp groep 8 

Vrijdag 

21 mei 

Schoolkamp groep 8 
 
 

Zaterdag 

22 mei 

 
Amberly, 9 jaar (groep 5 

Juf Erna, 49 jaar 

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


Koningsspelen 

Beste ouders, 

Eindelijk is het zover, de Koningsspelen van 

2021 staan voor de deur! Alle voorbereidingen 

zijn getroffen en vanuit de organisatie hebben 

we zin om er een hele leuke dag van te maken 

a.s. vrijdag.  

Om de sfeer er goed in te brengen wordt er de 

woensdag voor de koningsspelen een dans 

aangeleerd: We zullen dit jaar de OKIDO dan-

sen! Op de donderdag zal er een stoepkrijt-

challenge op het schoolplein zijn en zal elke 

groep een mooie Koningsspelen-tekening ma-

ken.  

Op vrijdag 23 april zijn dan de echte konings-

spelen. Nijkerk Sportief & Gezond begeleidt dit 

digitaal en zal ons verschillende opdrachten 

geven via een livestream. De meeste opdrach-

ten zullen gewoon in de klas plaatsvinden, dit 

om de bubbels te waarborgen. Voor de onder-

bouw (tot groep 4) is er een programma in de 

ochtend en de bovenbouw (5-8) is er een pro-

gramma in de middag.  

Het zou gaaf zijn als de kinderen vrijdag 23 

april in het oranje naar school komen of iets 

met een oranje accent! 

Groet, meester Wouter 

Welkom 

Na de meivakantie starten 2 nieuwe leerlingen 

bij ons op school. Het zijn Sam in groep 1-2c en 

Davey in groep 1-2a. We wensen deze kinderen 

en hun families een fijne tijd toe bij ons op 

school. 

Jarig in de vakantie 

De volgende kinderen zijn jarig in de meivakan-

tie. 

3 mei  Rawan, 8 jaar (groep 4) 

4 mei  Aline, 8 jaar (groep 4) 

5 mei  Angel, 10 jaar (groep 6) 

6 mei  Saar, 7 jaar (groep 3a) 

  Femke, 7 jaar (groep 3b) 

11 mei juf Marieke (groep 3a), 36 jaar 

15 mei Sam, 4 jaar (groep 1-2c) 

  Bram, 6 jaar (groep 1-2b) 

Ken je de Nederlandse Kinderjury al?  

De Kinderjury is een belangrijke prijs voor kin-

derboeken. Alle lezende kinderen in Nederland 

vormen samen een jury. Zij kiezen het beste 

boek van 2020!  

Op de website van de Kinderjury vind je allerlei 

leuke boekentips! Op deze website kun je ook 

eerst een stukje uit het boek lezen!  

Lijkt je een boek leuk? Reserveer het via de web-

site van de bibliotheek of nog makkelijker:  

via de biebapp.  

Er zijn twee leeftijdsgroepen: 6 t/m 9 jaar en 10 

t/m 12 jaar.   

Je kunt lekker veel nieuwe boeken lezen tot en 

met 9 mei 2021. 

Je mag stemmen van 10 t/m 17 mei 2021. 

De uitslag is op 23 juni 2021. Ik ben benieuwd 

welk boek dit jaar de Kinderjuryprijs wint! Jij 

ook? 

Veel leesplezier, 

Elly Pijpers 

Audit (2) 

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de 

audit: een onderzoek naar onze kwaliteit. 

Een prioriteit die uit de audit en de opbrengsten 

naar voren kwam is begrijpend lezen.  

Belangrijk voor begrijpend lezen is: leeskilome-

ters maken. Daar zit de voorbereiding. Deze ki-

lometers maak je zowel op school als thuis door 

samen (voor) te lezen. 

Op school beginnen we met stillezen. Dat doen 

de kinderen een half uur. Een half uur je echt 

verdiepen in een boek en plezier halen uit het 

verhaal.  

Hoe doe je dat thuis? Je kunt een kind niet dwin-

gen om te lezen. Stimuleren is belangrijk. Leest 

een kind niet graag een boek? Voorlezen is be-

langrijk en helpt de kinderen om zelf te gaan 

lezen. Voorlezen is voor elke leeftijd. Voor zo-

wel kinderen uit groep 1 als uit groep 8. 

Op school onderzoeken we tevens hoe we beter 

het onderwijs op begrijpend lezen kunnen ge-

ven zodat de kinderen zich verder ontwikkelen. 

Vakantie 

Van zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei is het 

meivakantie. 

Met Pinksteren zijn wij 24 mei gesloten. 

Fijne dagen toegewenst! 

https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
http://www.bibliotheeknijkerk.nl


Verkeerssituatie school 

Zoals u weet wordt er flink aan de weg ge-

werkt in Nijkerkerveen. Dit belemmert de 

verkeersroute naar school. Firma Timmer 

heeft een plattegrond gestuurd waarop te 

zien is welke straten zijn afgesloten voor de 

komende periode en hoe kinderen bij school 

kunnen komen. 

Vanaf de meivakantie t/m de zomervakantie 

wordt er zowel aan de Van Noortstraat als 

aan de Winkelmanstraat gewerkt. Deze zijn 

niet toegankelijk voor auto's en moeilijk toe-

gankelijk voor fietsers en voetgangers. Dat 

betekent dat we als school zeer moeilijk te 

bereiken zijn. 

Dit vraagt de nodige aanpassingen op het 

moment dat de ingang van het schoolplein 

niet meer bereikbaar is. 

1. De achteringang bij het hofje aan de Van 

Noortstraat zal opengaan. Dit wordt de tij-

delijke ingang van het schoolplein. Er zal 

daar een medewerker zijn die de kinderen 

van groep 1-2 opvangt en naar school 

brengt. 

2. Kinderen van groep 1-2 mogen gebruik 

maken van de hoofdingang van 't Veense 

Hart. Hier zal 's morgens ook een mede-

werker zijn om de kinderen op te vangen. 

De kinderen zullen groepsgewijs naar bin-

nen worden gebracht. 

3. De Westerveenstraat wordt een tweerich-

tingenstraat. Auto's kunnen bij de Bagge-

laar parkeren om vervolgens de kinderen 

via de Zonnehof aan de achterkant van school te 

brengen. 

4. Bij de huidige ingang van het schoolplein zal 

geen medewerker meer zijn om de kinderen op 

te vangen. 

 We hopen dat we op deze manier voldoende toe-

gankelijk zijn. Nadrukkelijk willen wij u vragen 

om zo min mogelijk met de auto te komen, maar 

lopend of op de fiets. 

5. Na schooltijd zal één medewerker met de kin-

deren van groep 1-2 die bij de achterkant van 

school opgehaald willen worden, via het plein naar 

buiten gaan. De overige medewerkers zullen zoals 

gebruikelijk via de hoofdingang naar buiten gaan. 

Wilt u een berichtje sturen naar juf Nel: 

n.broers@hsn-scholen.nl als u gebruik wenst te 

maken van de achteringang? Dan weten wij welke 

kinderen via het plein de school zullen verlaten. 

mailto:n.broers@hsn-scholen.nl


Onderzoek naar schooltijden 

Op maandag 12 april jl was een digitale informa-

tieavond voor ouders omtrent het onderzoek naar 

schooltijden. De bijeenkomst werd georganiseerd 

door de Medezeggenschapsraad van de Horizon. 

In de MR is diverse malen gesproken over moge-

lijke invoering van een nieuw schooltijdenmodel. 

U leest hier de samenvatting van deze informatie-

avond. 

Tijdens de informatieavond heeft de MR toege-

zegd om eind april een tweede enquête uit te zet-

ten onder ouders. Deze enquête vraagt naar uw 

voorkeur: voor een traditioneel rooster of voor 

een continurooster. U krijgt volgende week don-

derdag de uitnodiging voor deze enquête. De en-

quête kan ingevuld worden t/m 20 mei. 

De MR vraagt aan u om de samenvatting te lezen 

als u de informatieavond niet hebt bijgewoond en 

de enquête naar aanleiding van deze informatie 

in te vullen. 

Op 26 mei vergadert de MR en hoopt de MR een 

besluit te kunnen nemen op grond van de infor-

matie vanuit ouders en medewerkers van de Hori-

zon. 

 

Ingezonden-Koningsdag 2021 

Oranjecomité Nijkerkerveen heeft een mooi pro-

gramma samengesteld voor Koningsdag 2021.  

Drive True: 

Bij ’t Veense Hart voor koffie/thee/limonade to 

go en een mini tompouce. 

Aanrijden vanaf de van Rootselaarstraat en uw 

weg vervolgen op de van Noortstraat. 

Voor een goede doorstroming werken wij met 

een tijdsblok op achternaam, zie hieronder: 

A t/m J van 10.30-11.30 

J t/m S van 11.30-12.30 

S t/m Z van 12.30-13.30 

 

Vossenjacht: 

Aanmelden via info@ocnijkerkerveen. De vos-

senjacht is van 14.00-17.00, graag melden bij ’t 

Veense Hart, hier krijgen jullie een antwoorden-

blad mee, en het zoekgebied. Antwoordenbla-

den mogen ingeleverd worden in de rode brie-

venbus bij ’t Veense Hart.  

 

Fietstocht: 

Deze is vanaf zaterdag 24 april te downloaden 

vanaf de website (www.ocnijkerkerveen.nl) , 

facebook en Instagram. Antwoordenbladen mo-

gen ingeleverd worden in de rode brievenbus bij 

’t Veense Hart.  

Tuintjesmarkt: 

Mag niet vanuit de organisatie georganiseerd 

worden, maar iedereen is vrij om dit zelf te doen. 

 

Poffertjeskraam: 

Deze is aanwezig van 10.30-17.00 op het dorps-

plein om een lekker portie poffertjes te kopen. 

 

Online bingo: 

Bingo kaarten zijn gratis te verkrijgen bij ’t Veen-

se Hart tussen 10.00-17.00. De bingo word ge-

daan via zoom, aan de kaarten zit een brieven 

met de link om hieraan deel te nemen. Zorg er-

voor dat jullie om 19.00 voor onze gezellige on-

line bingo.  

Ingezonden 

In de bijlagen vindt u 2 flyers: één flyer over het 

oranje voetbalspektakel op 5 mei bij de Veen-

sche Boys en één flyer over het programma van 

Koningsdag Nijkerkerveen. 

https://horizon.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Samenvatting-Ouderraadpleging-schooltijden-12-april-2021-def.pdf
http://www.ocnijkerkerveen.nl

