
‘Grenzeloos geloof in jou’ 

Nieuwsbrief   1 juli 2021 

Laat het zien, laat het voelen 

Deze week werden we stilgezet bij het overlijden 

van Thomas, leerling van de Hoeksteen. 

Op de rouwkaart staat het lied met bovenstaande 

tekst, ooit gezongen tijdens zijn doopdienst en 

nu straks bij zijn afscheidsdienst. Het is niet te 

bevatten dat zo’n jong leven vrij plotseling ein-

digt. 

Het lied is een gebed wat ik graag doorgeef. Een 

gebed om als mens iets van God te laten zien in 

je leven. Dat wens ik iedereen toe. Wat jij hebt, is 

met goud niet te betalen! 

 

Laat het zien, laat het voelen 

Aan de wereld om je heen 

En probeer iets van dat wonder uit te stralen 

Laat het zien, laat het voelen 

Geef het weg aan iedereen 

Wat jij hebt dat is met goud niet te betalen 

 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 27 

Lied van de  

week 

Psalm 6:9 (groep 5-8) 

Zondag 

4 juli 

 
 

Jet, 11 jaar (groep 7) 

Maandag          

5 juli 

 

Dinsdag 

6 juli 

 
 

Yfke, 8 jaar (groep 4) 

Woensdag 

7 juli 

 
 

Anyi, 10 jaar (groep 5) 

Donderdag 

8 juli 

Rapport gaat mee 

Vrijdag 

9 juli 

Afscheidsdag groep 8 

Zaterdag 

10 juli 

 
 

Diana, 10 jaar (groep 6) 

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 28 

Lied van de  

week 

Psalm 122:1 (groep 5-8) 

Zondag 

11 juli 

 
Marc, 10 jaar (groep 6) 
Teun, 11 jaar (groep 7) 

Maandag          

12 juli 

 
 

Aron, 12 jaar (groep 8) 

Dinsdag 

13 juli 

 

Woensdag 

14 juli 

10.30 uur Doorschuifmoment 

Donderdag 

15 juli 

 

Vrijdag 

16 juli 

12.00 uur: start zomervakantie 

Zaterdag 

17 juli 

 
Jurre, 5 jaar (groep 1-2b) 

Jenill, 7 jaar (groep 3a) 

https://calvijn.hsn-scholen.nl/
mailto:%20directie.calvijn@hsn-scholen.nl
https://www.facebook.com/Johannes-Calvijn-285567758284950/
https://ouders.parnassys.net/
https://www.youtube.com/watch?v=yraJaLjbg9g


Vakantierooster en studiedagen 

In de laatste MR-vergadering zijn de studieda-

gen vastgesteld. Dat betekent dat duidelijk is 

op welke dagen de kinderen vrij zijn. Hieronder 

nemen we zowel de vakantiedagen als de stu-

diedagen over. 

 

Personeel - ziekte 

Juf Marijke is gelukkig weer uit het ziekenhuis 

teruggekeerd en is thuis herstellende. Tot de 

zomervakantie zal zij vervangen worden.  

Personeel - vertrek 

Zoals u weet nemen we aan het eind van het 

schooljaar afscheid van juf Marieke Smits en juf 

Christine Westeneng.  

Op dinsdag 13 juli a.s. nemen we afscheid van 

hen. U bent van harte uitgenodigd om onder het 

genot van een hapje en drankje afscheid van 

hen te nemen. Bij goed weer vindt de receptie 

buiten op het plein plaats. Tijdstip: 14.30-15.30 

uur. In de bijlage vindt u de uitnodiging. 

September techniekcursus voor kids 

Er staat de Horizon een 

avontuur te wachten. Dins-

dag 6 juli komt er een be-

langrijke groep professoren. 

De 10 professoren van Mad 

Science! komen een dag lang 

op school, om de school op z’n kop te zetten 

rond wetenschap en techniek.  

Aansluitend kunnen de leerlingen die volgend 

jaar in groep 3 t/m 8 zitten zich inschrijven 

voor de naschoolse wetenschap en techniekles-

sen.  

De cursus is op donderdag om 14.45 uur, vanaf 

2 september 2021. De lessen duren een uur. 

Tijdens de 6-weekse cursus staat elke week een 

ander thema centraal. 

Nu al nieuwsgierig? Kijk in de bijlage en op de 

website: inschrijven.mad-science.nl  

Doorschuifmorgen 

Woensdag 14 juli is er een doorschuifmoment. 

Kinderen mogen alvast een kijkje nemen in hun 

nieuwe lokaal en bij hun nieuwe leerkracht. Het 

doorschuifmoment is van 10.30 - 12.30 uur. 

Personeel - vertrek 

Afgelopen vrijdag hoorden we dat ook juf Wilma 

Bleijenberg zal vertrekken van de Horizon. Zij zal 

op het voorgezet onderwijs beginnen in Ermelo. 

Na 25 jaar onderwijs op de Calvijn/ Horizon is dit 

een nieuwe uitdaging. We begrijpen dat dit een 

baan is die erg bij juf Wilma past en waar zij heel 

enthousiast voor is geworden, maar vinden het 

ook ontzettend jammer dat zij de school gaat ver-

laten. 

Haar afscheid zal op een later moment plaatsvin-

den, in het nieuwe schooljaar. 

Doordat deze vacature zo laat uitgezet kon wor-

den, kan het zijn dat de leerkrachtverdeling voor 

volgend jaar nog veranderd zal worden. 

Juf Anita heeft in het afgelopen jaar veel bete-

kend als vaste invaller. Na de zomer start zij als 

invaller op de Maranatha. 

Vakanties 2021-2022  

Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 04-03-2022 

Pasen 15-04-2022 18-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 06-05-2022 

Hemelvaart 26-05-2022 27-05-2022 

Pinksteren 06-06-2022 06-06-2022 

Zomervakantie 11-07-2022 19-08-2022 

Studiedagen 2021-2022  

Studie-tweedaagse 25-10-2021 26-10-2021 

Studiemiddag 14-12-2021  

Studiemiddag 14-04-2021  

Juf Hannah is bijna gediplomeerd en begint na 

de zomer op een basisschool in Barneveld. 

Juf Jarina komt terug van verlof en daarom zal 

juf Marjan ook stoppen op de Horizon. 

We zijn heel dankbaar voor al hun werk en de 

liefde die zijn hebben gegeven voor het onder-

wijs van de kinderen op de Horizon. 

https://inschrijven.mad-science.nl/



