
‘Grenzeloos geloof in jou’ 

Nieuwsbrief   4 juni 2021 

‘Zo zou de hele wereld moeten doen’ 

Bovenstaande uitspraak deed mijn zoon. Hij hoor-

de dat een schoolgenootje cadeautjes kreeg van 

zijn jarige broer. Niet alleen de jarige wordt ver-

wend, maar de jarige deelt uit! 

‘Zo zou de hele wereld moeten doen’, sprak hij. 

‘Dan ben je echt aardig’. Hij zag het al voor zich: 

zijn zus die hem cadeautjes geeft als zij jarig is. 

Ik draaide het om. ‘Dat kan jij dan doen als jij ja-

rig bent. Jij kan dan een cadeautje aan je zus ge-

ven.’ Hij stopte met zijn bezigheden en keek mij 

aan. Duidelijk had hij daar niet aan gedacht.  

Het werd stil en dacht na wat hij daarvan vond. 

‘Eigenlijk is het wel een goed idee, mama’. Maar 

eerst moet ik wel verder sparen voor … ‘ en zijn 

eigen grote wens werd ingevuld. 

Ik begrijp hem. Hebben wij niet allemaal mooie 

wensen, veelal gericht op onszelf? Waar staat de 

ander in onze plannen en dromen? Inderdaad een 

mooi idee om weg te geven aan een ander. 

In de Bijbel staat het grootste cadeau wat de Heer 

gaf: ‘Ziet hoe groot de liefde is die de Vader heeft 

geschonken. Wij worden kinderen van God ge-

noemd, en dat zijn wij ook’. (1 Joh 3:1). Zijn lief-

de gaat voorop. 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 23 

Lied van de  

week 

Psalm 23:1 (LvdK 14:1) (groep 5-8) 

Zondag 

6 juni 

 

Maandag          

7 juni 

 

Dinsdag 

8 juni 

 

Woensdag 

9 juni 

 

Donderdag 

10 juni 

 
Levi, 11 jaar (groep 7) 

Florine, 11 jaar (groep 7) 

Vrijdag 

11 juni 

 

Zaterdag 

12 juni 

 
 

Jasmijn, 6 jaar (groep 1-2c) 

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 23 

Lied van de  

week 

Psalm 118:1 (groep 1-8) 

Zondag 

13 juni 

 

Maandag          

14 juni 

 

Dinsdag 

15 juni 

 

Woensdag 

16 juni 

 
 

Dianne, 6 jaar (groep 1-2a) 

Donderdag 

17 juni 

 
 

Julian,  12 jaar (groep 8) 

Vrijdag 

18 juni 

 

Zaterdag 

19 juni 

 

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


Begrijpend lezen (2) 

Op school prioriteren wij begrijpend lezen. Vo-

rige week ging het over groep 1-2, vandaag 

over thuis. 

Voorlezen 

Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk. Het is 

ook belangrijk voor de ontwikkeling van het 

kind. Kinderen leren enorm veel: nieuwe woor-

den of hoe een zin is opgebouwd. En door te 

praten over het boek leert het kind om actief 

met taal om te gaan. 

Voorlezen stimuleert de fantasie en afhankelijk 

van het boek, leert het kind veel van de wereld 

om hem heen. 

Kinderen krijgen ook het gevoel van veiligheid, 

beleven plezier aan het voorlezen en krijgen  

aandacht tijdens het voorlezen.  

Voorlezen stopt niet als kinderen zelf kunnen 

lezen. Hoe heerlijk is het om nog steeds samen 

te genieten van een boek, van de spanning of 

het plezier. Misschien juist wel van een boek 

die voor het kind zelf nog lastig is om te lezen. 

Tenslotte krijgt het kind ook meer zelfvertrou-

wen. Door het voorlezen komt het kind in aan-

raking met taal  en wordt zijn woordenschat 

vergroot. Omdat begrijpend lezen voor veel 

vakken belangrijk is, zorgt de vertrouwdheid 

met boeken en taal ervoor dat het kind meer 

zelfvertrouwen heeft. Hij begrijpt hoe een tekst 

werkt en hoe je de tekst kan doorgronden. 

Geniet bovenal van het voorlezen. Er zijn zulke 

prachtige boeken waar je samen plezier aan 

beleeft. 

Personeel - vertrek 

Aan het eind van dit schooljaar moeten we he-

laas afscheid nemen van twee leerkrachten. Zo-

wel juf Marieke (groep 3a). als juf Christine (i.b.-

er) hebben aangegeven te stoppen met het werk 

op de Horizon en een nieuwe uitdaging aan te 

gaan. 

Respectievelijk 11 en 19 jaar hebben juf Marieke 

en juf Christine gewerkt bij de HSN. Dat hebben 

ze beiden met veel deskundigheid, betrokken-

heid en liefde voor de kinderen gedaan. 

We gaan ze natuurlijk ontzettend missen, maar 

wensen hen vooral Gods zegen, gezondheid en 

geluk toe in de tijd die komt. 

Op dinsdag 14 juli zullen we afscheid van hen 

nemen en daar zullen we u, ouders ook bij be-

trekken. Over het hoe en wat zullen wij u later 

berichten. 

Personeel - nieuw 

Met het vertrek van juf Christine en juf Marieke 
hebben we ook gezocht naar nieuw personeel.  

Juf Jarina is naast groepsleerkracht, intern be-
geleider en zal dit na de zomer helemaal over-
nemen van juf Christine. Hierdoor ontstond er 
een vacature voor een hele week als groeps-
leerkracht. 

Vorige week hebben we Lianne Kelder be-
noemd. Dit schooljaar werkt zij in Hoevelaken 
en zal vanaf augustus op de Horizon starten. 

We zijn heel bij dat de vacature vervuld is en 
wensen juf Lianne een hele goede tijd toe bij de 
HSN en op de Horizon. 

 

Nieuws vanuit de MR 

Als MR willen wij u graag informeren over de 

gang het onderzoek naar de verschillende 

schooltijden. Zoals u weet heeft er een peiling 

plaatsgevonden onder de ouders. De enquête is 

door meer dan 100 mensen ingevuld. 92% van 

de respondenten gaf aan dat zij de inhoud van 

de nieuwsbrief en/of de informatieavond tot 

zich hebben genomen. Hierdoor hebben wij een 

goed beeld gekregen omtrent uw mening naar 

de verschillende schooltijden. Hieronder split-

sen we het continu- en het traditionele rooster 

voor u uit. 

 

Traditionele rooster; 

8% van de respondenten gaf aan te kiezen voor 

het traditionele rooster (08.30u-12.00 en 13.15-

15.15u). Voor TSO tijdens de pauzes van het 

traditionele rooster gaf 48% van de responden-

ten aan 2 of meerdere keren hiervan gebruik te 

willen maken. Dit komt neer op zo’n 100 kin-

deren. 

 

Continurooster; 

80% van de respondenten gaf daarnaast aan te 

kiezen voor het continurooster (08.30u-14.30u).  

 

Besluit van de MR; 

Naar aanleiding van de enquête, heeft de MR 

besloten, om na de zomervakantie definitief 

over te gaan naar het continu rooster (08.30u-

14.30u). De precieze uitwerking van dit proces 

volgt zo spoedig mogelijk. 

 

Wij hopen u, als MR, voor nu voldoende te heb-

ben geïnformeerd. 



Nieuwe schoolshirts 

Nu we al meer dan een jaar de Horizon zijn, is het 

ook tijd voor nieuwe schoolshirts. Inmiddels zijn 

ze binnengekomen en hebben we gekozen voor 

de schitterde kleur blauw met het logo van de 

school.  

Wij kunnen deze shirts gebruiken tijdens het korf-

baltoernooi, voetbaltoernooi, schoolreisje en na-

tuurlijk de Veluwe Wandeltocht!  

Heel fijn dat Jim van de Bosch ons geholpen heeft 

bij de zoektocht naar de juiste shirts voor school. 

 

Maar dit is 

niet alles. We 

hebben na-

tuurlijk onze 

oude school-

shirts, vol-

wassen ves-

ten en vol-

wassen re-

genjassen 

over.  

Op deze 

shirts staat 

het Johannes 

Calvijnschool 

logo. Deze willen wij aan u aanbieden voor 3 eu-

ro voor een shirt, 5 euro voor een vest en 5 eu-

ro voor een regenjas. Zo kan u een aandenken 

aan de Johannes Calvijn in huis halen.  

 

Van de shirts zijn de volgende maten beschik-

baar: maat 128 tot XL. 

Van de vesten zijn er verschillende maten 

beschikbaar: Maat M tot en met XL.  

 

Van de regenjassen zijn de volgende maten 

beschikbaar: M tot XL.  

 

Van de regenjassen en de vesten bestaan er 

weinig exemplaren, dus wees er snel bij! Wij 

hopen ze door ze aan u aan te bieden een 

deel van de nieuwe shirts te bekostigen. 

Wacht niet te lang, want ze kunnen zomaar 

op zijn. OP = OP. 

U kunt uw bestelling doorgeven aan 

n.broers@hsn-scholen.nl  

Zomerschool Nijkerk 

Tijdens de zomervakantie is er de Zomer-

school Nijkerk. 

De zomerschool is voor kinderen in Nijkerk 

en omgeving die in de zomer een extra 

steuntje in de rug kunnen gebruiken om na 

de zomervakantie met minder achterstan-

den te beginnen aan het nieuwe schooljaar. 

De zomerschool is een initiatief van Biblio-

theek Nijkerk, de HSN en PCO Gelderse Val-

lei. 

De Zomerschool wordt gehouden in de Ma-

ranathaschool in de wijk Paasbos in Nijkerk. 

Voor de kinderen is de Zomerschool hele-

maal gratis. 

Ouders die interesse hebben in de Zomer-

school, kunnen contact opnemen met juf 

Christine: c.westeneng@hsn-scholen.nl  

Gevonden 

Er is een bedeltje gevonden in de vorm van een 

beertje. De rechtmatige eigenaar kan deze afha-

len bij juf Erna of juf Nel. 
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