
Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over 
U peins in nachtwaken. 

Psalm 63:7 
 
Afgelopen zondag was een Nigeriaanse 
dominee op bezoek en mocht een 
meditatie houden. Ik geniet van de 
intensiteit waarmee hij spreekt over het 
Woord en hij raakte mij met zijn eerste 
zin: waar ligt u weleens wakker van? 
 
Hij vertelde dat de mensen in Nigeria 
wakker liggen van angst voor de dood en 
angst voor terreur. Maar de mensen in 
Europa? Zij hebben rijkdom, zij liggen 
toch niet wakker? Ze hebben alles... 
 
En dát is volgens mij onze uitdaging. We 
hebben zoveel dat we de kern van ons 
bestaan soms uit het oog kunnen 
verliezen. Juist daar kan ik wakker van 
liggen. We zijn vaak allemaal maar zo 
druk. Maken we nog wel tijd vrij voor 
elkaar? Voor een goed gesprek? Voor een 
kop koffie bij de buurman of buurvrouw?  
 
Wij mogen leren voor het Leven en 
daarom ons steentje bijdragen hier op 
aarde. Ik wil u uitdagen om deze week 
een moment vrij te blokken in uw agenda 
en tijd te maken voor elkaar, voor je 
gezin, je omgeving; tijd voor bezinning.  
 

Hilbertine Bos, directeur 

     
 

       ‘Niet voor de school, maar  
voor het leven leren wij!’ (Seneca) 
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agenda – week 39 
lied van de 
week 
 
 

Psalm 56:5 (groep 1-8) 

zondag  
22 september 
 
 

 
Bas H, 8 jaar 
Stef B, 9 jaar 

Emma B, 10 jaar 
maandag  
23 september 
 
 

voorstelling 100-jaar HSN (onderbouw) 
18.30u informatieavond groep 1 – 7  

 
meester André, 49 jaar 

dinsdag  
24 september 
 
 

 

woensdag   
25 september 
 
 

schoolkorfbaltoernooi (groep 5 – 8) 

donderdag  
26 september 
 
 

schoolkorfbaltoernooi (groep 5 – 8) 
 

 

vrijdag  
27 september 
 
 

schoolkorfbaltoernooi (groep 5 – 8) 
 
 

Marion D, 8 jaar 
zaterdag  
28 september 
 
 

 

agenda – week 38  
tekst van de 
week 
 
 

Mattheus 6: 9-13 (groep 5-8) 

zondag  
15 september 
 
 

 

maandag  
16 september 
 
 

15.00u afscheid meester Jan Blonk (plein) 
19.00u informatieavond groep 8 

dinsdag  
17 september 
 
 

oudervertelmoment (groep 3, 5, 7) 
 
 

Demi H, 11 jaar 
woensdag   
18 september 
 
 

oudervertelmoment (groep 3, 5, 7) 
opening tentoonstelling ‘100 jaar onderwijs op de 
HSN’ 

Lars P, 8 jaar  
Christiaan S, 10 jaar 

donderdag  
19 september 
 
 

oudervertelmoment (groep 3, 5, 7) 
 
 
 

vrijdag  
20 september 
 
 

voorstelling 100-jaar HSN (bovenbouw) 
 

 

zaterdag  
21 september 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 





 

 

100 jaar HSN – jubileum  
De HSN bestaat 100 jaar, een eeuw. Dat is een zeer bijzondere 
gebeurtenis en willen we niet zomaar voorbij laten gaan. De 
officiële dag, 17 juli, hebben we in het afgelopen schooljaar 
gevierd. Dit schooljaar vieren we verder, lees hieronder meer. 
 
tentoonstelling ‘100 jaar onderwijs op de HSN’ 
Woensdag 18 september wordt om 17.00u de tentoonstelling 
in museum Nijkerk (Venestraat 16) geopend. Tot woensdag 30 
oktober kunt u samen met uw kind daar gaan kijken.  
 
voorstelling ’100 jaar schatrijk’ 
Alle kinderen krijgen een voorstelling van Matthijs 
Vlaardingenbroek aangeboden (zie flyer). Voor de bovenbouw 
zal dit zijn op vrijdag 20 september en voor de onderbouw op 
maandag 23 september.  
 
jubileummagazine 
Ieder gezin ontvangt een jubileummagazine. Daarin staan 
verhalen, interviews, foto’s en een historisch overzicht. Het 
jubileummagazine wordt op vrijdag 20 september aan iedere 
(oudste) HSN-leerling uitgedeeld. 
 
jubileumviering  
We zijn God dankbaar voor 100 jaar HSN. Daarom hebben we 
op 9 oktober om 19.00 uur een jubileumviering in de Grote 
Kerk. U bent samen met uw kind(eren) van harte welkom! 
 
thema ‘reis door de tijd’ 
Het eerste thema zal raakvlakken hebben met 100 jaar HSN. 
Schoolbreed kiezen we voor ‘reis door de tijd’. Elke bouw 
geeft daar weer zijn eigen invulling aan; speelgoed van 
vroeger, oudhollandse liedjes, de school van vroeger en 
uitvindingen. We willen dit thema feestelijk afsluiten met de 
hele school op 17 oktober van 16.30 uur tot 18.30 uur. Alle 
belangstellenden zijn van harte uitgenodigd!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afscheid meester Jan Blonk 
Maandag 16 september komt meester Jan Blonk afscheid 
nemen van zijn periode als algemeen directeur op de HSN. Hij 
bezoekt alle scholen om de kinderen en het team te groeten. 
Ik wil u ook van harte uitnodigen om aanwezig te zijn op het 
plein om 15.00u. Een andere mogelijkheid is het afscheid van 
meester Jan Blonk op de afscheidsreceptie, die vindt plaats op 
20 september van 15.30u – 18.30u (locatie: Kade10).    
 
 
oudervertelmoment (groep 3, 5 en 7) 
Binnenkort zijn de oudervertelmomenten (15 minuten). Als 
ouders en leerkrachten hebben we een gemeenschappelijk 
belang (dat het goed gaat met uw kind / onze leerling). We 
vinden het daarom belangrijk om met u als ouders in gesprek 
te gaan. We verwachten dat dit gesprek een positieve bijdrage 
levert aan de gezamenlijke zorg voor uw kind. 
 
doelen van het gesprek:  
• Informatie uitwisselen over uw kind, de school, de 

thuissituatie en hoe uw kind de groep en de leerkracht 
ervaart. 

• Bespreken van wederzijdse verwachtingen. 
• Bespreken van de ontwikkeling van uw kind. 
 
data voor de gesprekken: 
dinsdag 17 september 15.30 uur – 17.30 uur 
woensdag 18 september 13.30 uur – 16.00 uur 
donderdag 19 september 15.30 uur – 17.30 uur 
 
Alle ouders worden van harte uitgenodigd voor de 
informatiegesprekken. U kunt zich inschrijven voor deze 
gesprekken. Op de groepsdeur hangt een intekenlijst waarop 
u kunt aangeven wanneer u een gesprek wenst. 
 
ter info 
Zoals u heeft gezien vinden deze gesprekken om het jaar plaats 
(in groep 1 krijgen de kinderen huisbezoek). U hoeft dus niet 
ieder jaar hetzelfde verhaal te vertellen. Uiteraard heeft in de 
afgelopen periode wel een zorgvuldige overdracht 
plaatsgevonden tussen de leerkrachten.  
 
Mochten er wel belangrijke dingen zijn veranderd die u wilt 
delen met de leerkracht. Schroom dan niet; loop binnen of 
maak even een afspraak. 

open ochtend (groep 2, 4, 6) 
Binnenkort zijn de open ochtenden (in groep 2, 4 en 6). Vindt 
u het leuk om eens een deel van de ochtend mee te kijken in 
de dagelijkse praktijk? U wordt van harte uitgenodigd om een 
moment mee te beleven in de groep van uw kind (maximaal 
één ouder per kind).  
 
De open ochtenden zijn op woensdag 2, maandag 7 en 
donderdag 10 oktober 2019. De intekenlijsten hangen vanaf 
maandag 23 september bij het lokaal.  
 
 
oproep schoonmaak speellokaal 
Ieder jaar maken we het speellokaal met een paar ouders 
schoon, zo ook dit jaar. Het is voor de kinderen prettig om in 
een schoon speellokaal bewegingsonderwijs te kunnen krijgen. 
Graag willen we dit doen op dinsdagochtend 17 september, 
woensdagochtend 18 september of woensdagochtend 25 
september. Alle hulp is van harte welkom, mocht u maar een 
deel van de ochtend kunnen geef dat gerust aan! Ziet u 
mogelijkheden? Geef u dan per mail op bij juf Ellen 
(e.morren@hsn-scholen.nl). Alvast bedankt! 
 
 
gevonden voorwerpen 
Onze voorraad is behoorlijk groot geworden. De komende 
week stallen we alles uit op een tafel in de hal van de school. 
Kom gerust even kijken of er nog wat van uw kind(eren) ligt. 
Aan het eind van de week wordt alles weggedaan naar de 
kringloop. 
 
 
schooldeur 
Als school willen we de veiligheid van alle kinderen 
waarborgen. Daarom zijn de zijdeuren onder schooltijd en na 
half vier op slot. U kunt altijd binnenkomen via de 
hoofdingang. Wilt u daar rekening mee houden, ook als u 
tussentijds de school verlaat? Graag via de hoofdingang. We 
hopen op uw medewerking en begrip, alvast bedankt! 
 
 
sportkanjerclub 
Nijkerk Sportief en Gezond biedt ook dit jaar weer de 
sportkanjerclub aan (zie flyer in de bijlage). 


