
‘Grenzeloos geloof in jou’ 

Nieuwsbrief   20 mei 2021 

Pinksterfeest 

U geeft mij 

handen om te doen 

‘n hart om te openen 

ogen om te kijken 

oren om te horen 

voeten om te staan 

 

om een ander 

te geven 

te dienen 

te zien 

te luisteren  

om in uw spoor te gaan 

 

U schiet mij te hulp 

Met uw Geest 

Ik ben niet alleen 

duizendmaal dank  

o Heer  voor  

het Pinsterfeest 

Agenda   week 21 

Lied van de  

week 

Psalm 62:1 (groep 5-8) 

Zondag 

23 mei 

1e Pinksterdag 
Pim, 7 jaar (groep[ 3b) 

Marije, 8 jaar (groep 4) 
Juf Marjan, 50 jaar 

Maandag          

24 mei 

2e Pinksterdag; kinderen vrij 
 

Elynn, 8 jaar (groep 4) 

Dinsdag 

25 mei 

 
Gijs, 4 jaar (groep 1-2c) 

Juf Caroline, 50 jaar 

Woensdag 

26 mei 

MR-vergadering 
 

Lynn, 8 jaar (groep 4) 

Donderdag 

27 mei 

Anouk, 4 jaar (groep 1-2b) 
Rens, 10 jaar (groep 6) 

Juf Diana, 55 jaar 

Vrijdag 

28 mei 

 

Zaterdag 

29 mei 

 
 

Bas, 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 22 

Lied van de  

week 

Psalm 2:7 (groep 3-8) 

Zondag 

30 mei 

 
 

Rebekka, 6 jaar (groep 1-2c) 

Maandag          

31 mei 

 
 

Edgar, 7 jaar (groep 3b) 

Dinsdag 

1 juni 

 
 

Lotte, 9 jaar (groep 5) 

Woensdag 

2 juni 

 

Donderdag 

3 juni 

 

Vrijdag 

4 juni 

 

Zaterdag 

5 juni 

 
 

Guusje, 6 jaar (groep 1-2c) 

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


Begrijpend lezen (1) 

Kijkend naar de opbrengsten van begrijpend 

lezen, willen wij begrijpend lezen op school 

prioriteren. Dat begint al vanaf groep 1. 

Het doel van lezen is het toekennen van bete-

kenis aan geschreven taal. Je kan gegevens met 

elkaar in verband brengen, het onderwerp her-

kennen en plezier beleven aan de tekst omdat 

je de tekst begrijpt. 

Groep 1-2 

In groep 1-2 lezen de kinderen nog niet zelf. 

Toch worden hier de eerste stappen gezet door 

interactief voor te lezen.  Dat betekent dat kin-

deren actief mee doen tijdens het voorlezen. 

Vooraf worden er vragen gesteld over het 

boek: wat is er te zien, waar  zou het boek over 

kunnen gaan en we bespreken wie het boek 

geschreven en/ of getekend heeft. 

Tijdens het lezen wordt er een luistervraag ge-

steld en tussendoor ook de check: zullen we 

eens kijken of het klopt? Op deze manier gaan 

de kinderen gericht luisteren. Daarnaast leggen 

we een relatie met de eigen ervaringen van kin-

deren. 

Het boek krijgt ook een plek na het voorlezen 

door het te betrekken in het spel, met muziek 

of creatief. 

Naast interactief voorlezen maken we veel ge-

bruik van de mogelijkheden van de bibliotheek. 

Bij elk project lenen we boeken die over het 

project gaan. We maken daarbij gebruik van 

voorleesboeken, prentenboeken en informatie-

boeken. 

Welkom 

Volgende week starten er weer 2 nieuwe leer-

lingen bij ons op school. Het zijn Gijs in groep 1

-2c en Anouk in groep 1-2b. We wensen deze 

kinderen en hun families een fijne tijd toe bij 

ons op school. 

Project - zorgen voor dieren 

Deze week zijn we gestart met een nieuw pro-

ject: zorgen voor dieren. 

Dieren zijn overal om ons heen. In tuin, sloot, 

park of op de boerderij. In Nederland zijn er 

zelfs meer huisdieren dan mensen. Mensen be-

leven plezier aan huisdieren, maar er is ook een 

keerzijde. Het asiel zit vol. Bij het zorgen voor 

een dier komt meer kijken dan je denkt. 

Het doel van dit project is dat de kinderen leren 

over de rol van dieren in de natuur en op de 

boerderij. Zij gaan zelf zorgen voor dieren om 

te ervaren wat daar allemaal bij komt kijken. Zo 

worden kinderen zich ervan bewust dat we goed 

moeten zorgen voor dieren en dat wij daar met 

zijn allen verantwoordelijk voor zijn. 

In de flyer leest u meer over het project. 

Nieuws vanuit de MR 

Het is fijn om te melden dat er een nieuwe ou-
der gevonden is om de medezeggenschapsraad 
te versterken. Mevrouw Nienke Koopman, har-
telijk welkom!  

Aan het eind van het schooljaar nemen we af-
scheid van  Marscha Verweij. Marscha is MR lid 

geworden vlak voor de fusie. Ze is  tijdens een 
hele enerverende periode MR lid geweest. We 
willen je hartelijk bedanken voor je bijdrage aan 
onze school. 

Ingezonden 

Bij de nieuwsbrief vindt u verder de flyer over 

het nieuwe project en de nieuwsbrief vanuit ge-

meente Nijkerk en PIT-Nijkerk. 

Tenslotte vindt u een nieuwsbrief over de herin-

richting Nijkerkerveen. 

https://horizon.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/05/Bijlage-2-Flyer-Zorgen-voor-dieren.pdf


Verkeerssituatie school - update 

In de afgelopen nieuwsbrief schreven we 

over de verkeerssituatie rondom school. Zo-

als u heeft gezien, zijn de werkzaamheden 

rond school begonnen.  

Op dit moment is het schoolplein nog te be-

reiken omdat de werkzaamheden tot de krui-

sing van de Wouter Blomstraat plaatsvinden. 

De aanpassingen die we op dit moment han-

teren zijn:  

1. De achteringang bij het hofje aan de 

Van Noortstraat is open. Dit is een tij-

delijke ingang van het schoolplein. 

Kinderen kunnen daar lopend of met 

de fiets door.  

2. Auto's kunnen geparkeerd worden bij 

de Baggelaar. De Westerveenstraat is 

tijdelijk een tweerichtingenstraat. Van-

af de parkeerplaats kunnen de kin-

deren via de Zonnehof naar de achter-

kant van school lopen.  

3. Voor Kiss & Ride kunnen auto's gepar-

keerd worden langs de Winkelman-

straat. Gebruik i.v.m. al het bouwver-

keer niet de Wouter Blomstraat om te 

parkeren. Let op: parkeer uw auto niet 

voor de uitrit van een woning, zodat 

de bewoners ten alle tijde hun woning 

kunnen verlaten.  

4. Benader de Kiss & Ride zone vanaf de 

Schoolstraat, zodat u via de Wouter 

Blomstraat verder kunt rijden naar de Van 

Dijkhuizenstraat. Keer dus niet uw auto om. 

Hierdoor voorkomen we zoveel mogelijk op-

stoppingen in het verkeer.  

5. De Kiss & Ride is uitsluitend bedoeld om uw 

kind af te zetten en niet om te parkeren. 

Hierdoor vindt er doorstroom plaats en vindt 

er geen opstopping plaats. Wilt u uw kind 

wegbrengen naar het hek, kunt u parkeren 

bij de Baggelaar en uw kind via de Zonnehof 

wegbrengen naar de achterkant van het 

schoolplein.  

Met elkaar zorgen we voor een goede verkeersveilige 

situatie. We adviseren om zoveel mogelijk fietsend of 

lopend naar school te komen. Daarnaast houden we 

u op de hoogte als de werkzaamheden worden uitge-

breid en de ingang van het plein niet meer gebruikt 

kan worden.  

https://horizon.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/05/Bijlage-2-Flyer-Zorgen-voor-dieren.pdf
https://horizon.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/05/Bijlage-2-Flyer-Zorgen-voor-dieren.pdf

