
 

 

 

agenda 

Week 40  week 41 
zondag 
29 september 
 

Psalm 31: 17 (groep 5-8)  zondag  
6 oktober 
 

Wees stil voor het aangezicht van God (OTH 
178) (groep 6-8) 

maandag 
30 september 
 

 
Joah 11 jaar (groep 7/8) 

Nathan 10 jaar (groep 7/8) 

 maandag  
7 oktober 
 

 

dinsdag 
1 oktober 
 

  dinsdag 
8 oktober 
 

MR-vergadering (19:30 uur) 
 

Juda 5 jaar (groep 1/2) 

woensdag 
2 oktober 
 

Kamp groep 7/8 
Samen vieren 

 woensdag  
9 oktober 
 

Jubileumviering (19:00 uur, Grote Kerk) 
 

Stijn 12 jaar (groep 7/8) 

donderdag  
3 oktober 
 

Kamp groep 7/8  donderdag  
10 oktober 
 

 
 

Jordy 11 jaar (groep 7/8) 

vrijdag  
4 oktober 
 

Kamp groep 7/8  vrijdag  
11 oktober 
 

 

zaterdag  
5 oktober 
 

  zaterdag  
12 oktober 
 

 

 week 42  week 43 
zondag  
13 oktober 
 

Psalm 135: 1 (groep 5-8)  zondag  
20 oktober 
 

 

maandag  
14 oktober 
 

  maandag  
21 oktober 
 

Herfstvakantie 
Rhodé 12 jaar (groep 7/8) 

Yordi 11 jaar (groep 7/8) 

dinsdag 
15 oktober 
 

  dinsdag 
22 oktober 
 

Herfstvakantie 

woensdag  
16 oktober 

Thema-afsluiting en reünie 100-jaar HSN  woensdag  
23 oktober 
 

Herfstvakantie 

donderdag  
17 oktober 
 

Studietweedaagse (leerlingen vrij)  donderdag  
24 oktober 
 

Herfstvakantie 

vrijdag  
18 oktober 
 

Studietweedaagse (leerlingen vrij)  vrijdag  
25 oktober 

Herfstvakantie 

zaterdag  
19 oktober 
 

 
 

Jochem 10 jaar (groep 7/8) 

 zaterdag  
26 oktober 
 

 
 

Laël 7 jaar (groep 3/4) 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Raakt het ons nog? 
Dit weekend las ik een bericht over vluchtelingen. Namelijk dat er afgelopen vrijdag vijf kinderen 
zijn verdronken en aangespoeld bij het Griekse eiland Chios. Heeft u het gelezen? Waarschijnlijk 
niet. In de media heeft dit bericht nauwelijks aandacht gekregen. Vier jaar geleden verdronk een 
kleine jongen in Bodrum, Turkije. Het beeld van zijn levenloze lichaampje op het strand, was 
overal ter wereld nieuws. We reageerden geschokt. Het raakte ons allemaal.  
Nu vijf kinderen verdronken en aangespoeld. Vijf kinderen die wellicht een mooie toekomst voor 
ogen hadden. Kinderen die onschuldig zijn. Het nieuws over de dood van vluchtelingen lijkt 
normaal te worden. Niet nieuwswaardig genoeg om genoemd te worden in de media.  Het raakt 
ons blijkbaar niet meer.  
Ik wens ons toe dat deze berichten ons raken en onrustig maken, dat het ons aanzet tot actie, dat 
we altijd streven naar rechtvaardigheid en vrede. Laat dit lied ons hierin sterken, Maak ons hart 
onrustig, God. 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ4uMlBdUOY
https://www.youtube.com/watch?v=FQ4uMlBdUOY


 

 

1e prijs korfbaltoernooi! 

Wat was het een feest afgelopen 

vrijdagavond op de korfbalvelden. Onze 

toppers van de Appelgaard zijn 1e 

geworden! Daarnaast wonnen we ook nog 

eens de spandoekenwedstrijd. Kortom, de 

Appelgaard was de grote winnaar van het 

korfbaltoernooi! 

 
 

Thema-afsluiting en reünie 100 jaar HSN 

Op woensdag 16 oktober hopen we vanaf 

11:00 uur ons eerste thema ‘Vroeger en 

nu’ af te sluiten. U bent van harte welkom 

om een kijkje in de school te nemen naar 

wat de leerlingen geleerd en gemaakt 

hebben.  

Deze gelegenheid grijpen we tevens aan 

om ook andere belangstellenden uit te 

nodigen. Oud-leerlingen, buurtbewoners, 

grootouders, etc. Iedereen is van harte 

welkom. De afsluiting zal tot 13:00 uur 

duren.  

jubileumtentoonstelling 100 jaar HSN 

Dit jaar; 2019, viert de Hervormde 

Schoolvereniging te Nijkerk (HSN) haar 

100-jarig jubileum. In het kader van het 

100-jarig bestaan van de HSN is in Museum 

Nijkerk de tentoonstelling ‘100 jaar 

onderwijs op de HSN’ ingericht. Deze 

kleinschalige expositie geeft bezoekers een 

indruk van een eeuw onderwijs op de 

verschillende HSN-scholen.  

De tentoonstelling is te zien van 18 

september tot en met woensdag 30 

oktober 2019.  

Museum Nijkerk is gevestigd aan de 

Venestraat 16 en is op dinsdag tot en met 

vrijdag geopend van 13.30 tot 16.30 uur en 

op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

 
 



 

 

 

Jubileumviering 100 jaar HSN  

De Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk 

(HSN) bestaat dit jaar 100 jaar. Vandaar 

vindt D.V. woensdag 9 oktober a.s. een 

jubileumviering plaats, waarin het 100-

jarig bestaan van de HSN met grote 

dankbaarheid zal worden gevierd.  

De viering wordt gehouden in de Grote 

Kerk te Nijkerk, Holkerstraat 1.  

Sprekers zijn de heer H.N. Post, voorzitter 

van de HSN en burgemeester G.D. 

Renkema. Ds. A.H. van Veluw houdt een 

korte meditatie. Een project– en 

kinderkoor onder leiding van Wilma 

Gardebroek zal enkele liederen zingen. 

Ook is er samenzang.  

Na afloop van de viering zal een collecte 

worden gehouden. De opbrengst is 

bestemd voor de Full Primary School in 

Nkoma, Malawi.  

De viering begint om 19.00 uur. Vanaf 

18.30 uur is de kerk geopend. Iedereen is 

van harte welkom! 

 

klassenlijsten 

Normaal bent u gewend dat aan het begin 

van het schooljaar de klassenlijsten 

meegegeven worden. In verband met de 

wet op de privacy (AVG) is dit niet meer 

toegestaan. We vragen hiervoor uw 

begrip.  

 

GEZOCHT: Locatiemanager 

Voorzieningencluster Nijkerkerveen 

In het centrum van Nijkerkerveen wordt 

thans een voorzieningencluster 

gerealiseerd. Dit cluster wordt 2019 in 

gebruik genomen. Huisgenoten van deze 

nieuwe voorziening worden de Johannes 

Calvijnschool, de bibliotheek Nijkerk, het 

Dorpshuis Nijkerkerveen, Bzzzonder 

kindercentrum, peuterspeelzaal Triangel 

en Bijzondere Gasten die de horeca en 

verhuur van ruimtes zal verzorgen. Deze 

huisgenoten willen van het 

Voorzieningencluster een levendige en 

centrale ontmoetingsplaats voor het dorp 

te maken. Daarvoor zoeken zij een 

gastvrije en ondernemende verbinder. 

Advertentie via deze link 

 

https://hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2019/09/Gezocht-Locatiemanager-Voorzieningencluster-Nijkerkerveen1.pdf

