
‘Grenzeloos geloof in jou’ 

Nieuwsbrief   12 juli 2021 

Even stilstaan 

Aan het begin van de zomervakantie is het  goed 

even terug te kijken op het afgelopen schooljaar.  

Wat is er dit jaar veel gebeurd: van thuisonderwijs 

tot fysiek onderwijs. We hebben hulp en steun 

van u gehad en ervaren. Buitengewoon bedankt! 

Bedankt voor alle praktische hulp die er elk 

schooljaar weer is zoals bij het afscheid van 

groep 8 of meefietsen naar een activiteit. 

Bedankt voor uw expertise waarover u tijdens een 

Jeelothema hebt verteld of hebt laten zien. 

Bedankt voor uw inzet als pleinwacht. 

Bedankt voor uw gebed, thuis of in de gebeds-

groep. 

Bedankt aan de ouders van de OR en MR. 

De zomervakantie is een moment waarop we tot 

rust mogen komen.  

Heer, leer mij het leven leven 

Op de wijze door u gegeven. 

Heer, zodat ik door kan gaan 

Door af en toe eens stil te staan. (Chris Lindhout) 

 

Erna Luiten, directeur 

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 

Afscheid juf Marieke en juf Christine 

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) 

Jarigen t/m 3 september 

19 juli Zofia, 4 jaar (groep 1-2b),Jelijn,  10 jaar (groep 6) 

20 juli Lub, 11 jaar (groep 8), Juf Anjo, 60 jaar 

24 juli Linde, 6 jaar (groep 3b) 

25 juli Oskar, 4 jaar (groep 1-2a) 

26 juli Tobias, 4 jaar (groep 1-2b) 

27 juli Thijs, 11 jaar (groep 8), Julia, 12 jaar (groep 8) 

28 juli Naomi, 4 jaar (groep 1-2a) 

1 aug Lilian, 4 jaar (groep 1-2a) 

3 aug Lars, 10 jaar (groep 7) 

5 aug Sem, 7 jaar (groep 4b) 

6 augu Thijs, 6 jaar (groep 3a) 

8 augu Guus, 7 jaar (groep 4a) 

13 aug Gideon, 4 jaar (groep 1-2a) 

14 aug Rens, 4 jaar (groep 1-2b), Ben, 10 jaar (groep 7) 

15 aug Hana, 7 jaar (groep 4a), Emma, 6 jaar (groep 3b) 

19 aug Larinda, 6 jaar (groep 3b) 

21 aug Jari, 7 jaar (groep 4b), Samara, 12 jaar (groep 8) 

23 aug meester Jeroen, 34 jaar 

25 aug Willem, 10 jaar (groep 7), Simon, 8 jaar (groep 5) 

27 aug Casper, 8 jaar (groep 5) 

29 aug Milan, 4 jaar (groep 1-2a), Bram, 7 jaar (groep 4a) 

30 aug Donara, 9 jaar (groep 6) 

31 aug Noa, 5 jaar (groep 1-2a) 

3 sept Jop, 10 jaar (groep7) 

3 sept Sofie, 5 jaar (groep 1-2b) 

https://calvijn.hsn-scholen.nl/
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Afscheid groep 8 

Deze week nemen we afscheid van groep 8. Wat 

mooi is het om deze leerlingen afgelopen vrij-

dag te zien staan en stralen tijdens hun af-

scheidsdag. Ze vliegen uit om hun horizon te 

verbreden en we wensen hen toe dat zij op hun 

nieuwe plek ook tot bloei mogen komen; voor 

zichzelf en de ander. 

Veel plezier op het Vathorst College, ‘t Hooghe 

Landt, Accent, Aeres, Corlaer College, Vallei Col-

lege, Guido, Amsfort College, Corderius College 

en Van Lodensteincollege. 

Afscheid leerlingen 

Deze week nemen we naast groep 8 ook af-

scheid van 3 leerlingen. 

Thom verhuist naar Brummen en Dianne is afge-

lopen schooljaar verhuisd naar Zwartebroek en 

en Joy gaat verhuizen naar Amersfoort. 

We wensen deze kinderen veel plezier op hun 

nieuwe school. 

Nieuwe leerlingen 

We verwelkomen ook de nieuwe leerlingen op 

school. Na de zomer start Sem in groep 4, Job in 

groep 3 en Sophia, Silas, Zofia, Oskar, Tobias, 

Naomi, Gideon, Rens en Milan in groep 1-2. 

We hopen dat zij zich snel op hun plek mogen 

voelen op de Horizon 

Formatie 2021-2022 is gewijzigd 

Twee weken geleden hebben wij de formatie voor volgend schooljaar met u gedeeld. Daarbij schreven 

we dat de formatie niet rond is vanwege een vacature die is ontstaan door het vertrek van juf Wilma 

naar het voortgezet onderwijs. Deze vacature is nog niet vervuld.  

Als team hebben we met elkaar nagedacht hoe we na de zomer kunnen starten. Daardoor hebben we 

de formatie aangepast. Ondertussen zoeken we verder voor een vacature in groep 6 voor minimaal 

twee dagen in de week.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Groep 6 start na de zomervakantie zoals hierboven is weergegeven. Meester Jeroen zal soms een ex-

tra dag vrij geroosterd worden i.v.m. ICT-zaken. Juf Dorien zal zover mogelijk deze dagen vervangen. 

In de tussentijd blijven wij zoeken naar een leerkracht voor groep 6 zodat meester Jeroen zijn ICT-

taken kan blijven uitoefenen en juf Dorien op een andere manier ingezet kan worden. 

Groep 1-2a 

(lokaal huidige 1-2a) 

Groep 1-2b 

(lokaal huidige 1-2b) 

Groep 3a 

(lokaal huidige 1-2c) 

Groep 3b 

(lokaal huidige 3a) 

Groep 4a 

(lokaal huidige 4) 

Juf Jeanine (ma-vr) Juf Sophiene (ma-wo) 

Woensdag even weken 

Juf Lianne (ma-vr) Juf Linda (ma) Meester Bram  

(ma-vr) 

 Juf Diana (wo-vr) 

Woensdag oneven weken 

 Juf Marieke (di-vr)  

Groep 4b 

(lokaal huidige 3b) 

Groep 5 Groep 6 * Groep 7 Groep 8 

Juf Gerlinda (ma-wo) Meester Jeep (ma-vr) Juf Dorien (ma) Juf Marijke (ma-wo) JMeester Wouter 

(maandag) 

Juf Caroline (wo-vr) Meester Bram (vrijdag-

middag om de week) 

Meester Jeroen  

(di-vr) 

Meester Wouter 

(do-vr) 

Juf Jolien (di-vr) 



September techniekcursus voor kids 

Op 6 juli hadden we een fantas-

tische dag onder leiding van 

Mad Science. De 10 professo-

ren van Mad Science! kwamen 

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. 

Kijk op de website: inschrijven.mad-science.nl  

Afscheid juf Marieke en juf Christine 

Morgen is het afscheid van juf Marieke en juf Christine. Na respectievelijk 11 en 19 jaar verlaten zij de 

Horizon/ de HSN. We zijn heel blij en dankbaar wat zij beiden voor ons mochten betekenen in het on-

derwijs aan de kinderen van de Horizon. 

Graag nodigen we nogmaals uit voor de receptie. Wat fijn als u hen gedag komt zeggen onder het ge-

not van een hapje en een drankje. U bent welkom! 

De weersvoorspellingen zijn niet gunstig. Bij regenachtig weer verplaatsen we de receptie naar  het 

dorpshuis. U kunt dan via het terras naar binnenlopen en hen gedag zeggen. De uitgang is op het 

plein. I.v.m. de oplopende besmetting-cijfers verzoeken wij u om u aan de basisregels te houden en de 

looprichting in acht te nemen. Bij gunstig weer is de receptie alsnog buiten. 

Het team van de Horizon wenst u en jou 

een hele fijne zomervakantie toe! 

 

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

