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Beste ouders, verzorgers, 
  
 
Aanstaande maandag hopen we weer te starten met een nieuw schooljaar. De lokalen zijn inmiddels 
ingericht en de laatste voorbereidingen worden gedaan zodat we maandag goed van start kunnen 
gaan. Hierbij een aantal mededelingen: 
  
 
 
jaaropening op het plein 
Aanstaande maandag worden ouders en kinderen om 8.30 uur op school verwacht. De 
oudercommissie zorgt dan voor koffie en limonade. Om 8.45 uur zal meester Peter Antes het 
schooljaar officieel openen.  
 
De ouders van de ‘nieuwe’ leerlingen in groep 1 worden van harte uitgenodigd om het eerste half 
uur samen met hun kinderen in de klas aanwezig te zijn. Tevens mogen de kinderen van groep 3, 
deze ochtend, door hun ouders naar de klas worden gebracht 
 
 
openingssamenkomst 
Maandagavond 22 augustus is de HSN openingssamenkomst in ‘de Fontein’ in Nijkerk. Tijdens de 
opening van het nieuwe schooljaar willen we samen stilstaan bij het thema: ‘Je mag er zijn!’, aan de 
hand van 1 Samuël 16 (David door Samuël gezalfd).  
 
We nodigen u van harte uit om deze openingssamenkomst met ons te vieren. De samenkomst begint 
om 19:00 uur (deuren open vanaf 18.30 uur). Er zal aan het eind een collecte gehouden worden voor 
de minderbedeelden in Nijkerk. Het Nijkerks Diaconaal Beraad verzorgt o.a. vakantie- en 
verrassingspakketten voor de kinderen (meer info over de projecten, klik hier). U bent met uw 
kind(eren) van harte welkom! 
  
 
 
herstel juf Marianne (groep 1a) 
Een aantal weken voor de zomervakantie deed juf Marianne tijdelijk een stapje terug; de bedrijfsarts 
adviseerde om voorlopig even rustig aan te doen. Het herstel gaat gestaag, maar heeft nog wel tijd 
nodig. 
 
Juf Jannie Meijer heeft vorig jaar in de laatste weken al ingevallen in groep 1a en zal ook de komende 
periode beschikbaar zijn voor groep 1a. We zijn blij dat zij de komende periode zal starten met deze 
groep. 
 
Marianne zal de komende periode langzamerhand weer beginnen met de opbouw van haar 
werkzaamheden. We hopen op een spoedig herstel.  
 
 
 
 

http://www.nijkerksdiaconaalberaad.nl/


mededelingen – nieuw schooljaar (2016-2017) 
19 augustus 2016 

 
werken vanuit waarden  

Vakmanschap, Verantwoordelijkheid, Vertrouwen 
 

 
 
 
‘de ontdektuin’ – enthousiaste kinderen èn ouders gezocht 
Achter het schoolplein is onze ’ontdektuin’. Afgelopen jaar hebben leerlingen (groep 4 – 8) en een 
aantal ouders het onderhoud verzorgd. Ook voor dit jaar zoeken we weer gemotiveerde leerlingen 
die wekelijks (onder schooltijd) een uurtje in ‘de ontdektuin’ willen helpen. Het gaat hierbij om de 
periode augustus t/m november. 
 
Kinderen die zich hiervoor willen aanmelden kunnen (evt. met hulp van ouders)  een mail sturen naar 
juf Marriet (m.varenkamp@hsn-scholen.nl). Vertel in deze mail waarom jij wilt helpen in ‘de 
ontdektuin’. 
 
Ook zoeken we nog enthousiaste ouders die willen helpen bij het onderhoud. U wordt ongeveer 
twee keer ingepland in de periode augustus t/m november.  
 
 
 
schooltijden  
08.30  - 12.00 uur (woensdag tot 12.15 uur) 
13.15  - 15.15 uur 
 
pauze  
10.15 – 10.30 uur (groep 3 – 4) 
10.30 – 10.45 uur (groep 5 – 8) 
 
enkele aandachtspunten 

 Om 8.25 uur en 13.10 uur gaat de bel en gaan de leerlingen (vanaf groep 3) in de rij, zodat we om 
8.30 uur echt kunnen beginnen met de lessen.  

 Voor schooltijd blijven we buiten (geen tassen naar binnen brengen etc.)  

 Op het plein wordt niet gespeeld met stepjes en skeelers. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.  
 
 
 
traktaties – reminder (alleen eigen groep en leerkracht) 
Als een kind jarig is (geweest) of als er een broertje of zusje is geboren, wordt er meestal 
getrakteerd. Uw kind mag de eigen klas en eigen leerkracht trakteren; dit gebeurt vóór de 
ochtendpauze.  
 
Tip: gezond is ook lekker, ook voor de leerkracht . U kunt bij de leerkracht informeren of er kinderen 
in de groep zijn die bepaalde traktaties niet mogen hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.varenkamp@hsn-scholen.nl


mededelingen – nieuw schooljaar (2016-2017) 
19 augustus 2016 

 
werken vanuit waarden  

Vakmanschap, Verantwoordelijkheid, Vertrouwen 
 

 
 
 
vakanties en studiedagen (2016-2017) 
 

vakantierooster 2016-2017 

herfstvakantie 17 oktober - 21 oktober 

kerstvakantie 26 december - 6 januari 

voorjaarsvakantie 27 februari – 3 maart 

goede vrijdag / pasen 14 april – 17 april 

meivakantie  24 april – 5 mei 

hemelvaartsdag 25 mei – 26 mei 

tweede pinksterdag 5 juni 

zomervakantie 10 juli – 18 augustus 

 

 
Alle belangrijke data zijn ook te vinden in het ouderportaal. Nog geen inlog? laat het me even weten 
(directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl)  
 
 
lopen naar school – reminder (geen fiets!) 
De kinderen die dicht bij school wonen moeten lopen naar school. Het gaat hierbij om alle kinderen 
die op / in de ring Vlinderlaan / Zijdevlinder wonen (zie kaart). 
 
Deze keuze is een aantal jaar 
geleden gemaakt (in overleg 
met de MR) om de uitstroom 
van onze leerlingen sneller en 
overzichtelijker te laten 
verlopen. Het enorme (nog 
groeiende) leerlingaantal zorgt 
tijdens piekmomenten anders 
voor onoverzichtelijke en 
onveilige situaties. Met name 
om 12.00 uur en 15.15 uur is 
het lastig om als leerkrachten 
en ouders goed overzicht te 
houden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijke groet en tot maandag! 
 
Peter Antes, directeur 
 

studiedagen 2016-2017 

HSN studiedag woensdag 28 september  

studiemiddag (kleuters) dinsdag 4 oktober 

studiemiddag (kleuters) dinsdag 7 maart 

studiemiddag maandag 29 mei  

mailto:directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl

