Beste ouders,
De laatste maand van het jaar 2018 staat alweer voor de deur. De Sint is
gearriveerd in het land en zelfs in Rilland is hij al gesignaleerd. Er zijn al veel
kinderen die een bezoekje hebben gehad van Piet. Ook op school zitten we
middenin het verhaal. We kijken dan ook enorm uit naar zijn komst op woensdag
5 december.
Na Sint kijken we uit naar Kerst. Ook hier zijn de voorbereidingen al voor in volle
gang. Dit jaar wordt de Lichtjestocht georganiseerd op 20 december. Daarna
begint de vakantie en kunnen we uitrusten en genieten van alle drukte die de
decembermaand met zich meebrengt.
We hopen dat u met plezier deze “Info De Horizon” voor de maand december gaat lezen.
Team “De Horizon”
****
Nieuwe leerlingen
We vinden het fijn dat we weer een nieuwe leerling op onze school mogen verwelkomen:
Miguel Morgado Lopes start in groep 1. We wensen je een heel fijne tijd toe op De Horizon!
Tamara Bujak is verhuisd. We wensen haar veel succes op haar nieuwe school.
Stagiaire
Marinke Minderhoud-Van Dijk is gestart met haar stage. Ze is begonnen met de opleiding tot onderwijsassistent.
Ze gaat stage lopen in groep 5 en in groep 7. In het volgende infoblad zal Marinke zich verder aan u voorstellen.
Trefwoord
Week 49 t/m 51 (3 t/m 21 december): Kerst Thema: Meetellen
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie
bijzonder in tel is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).
Het thema van Trefwoord ging de afgelopen weken over DROMEN.
Wat is dat eigenlijk: dromen? Je kunt een droom hebben als je slaapt, het betekent ook dat je (overdag) niet zo zit
op te letten / zit te suffen. Een droom hebben betekent ook dat je fantaseert over hoe iets kan zijn, je hebt een idee.
Als je grote verwachtingen hebt en je hoopt ergens op, dan ben je ook aan het dromen.
Dromen kan gewoon met je ogen open dus! Dromen maken de mensen sterker, want ze krijgen richting hoe ze het
zouden wensen in de nabije of verre toekomst.
En ja… in deze november-weken dromen we ook van een heerlijk avondje en verlangen we naar de lichtjes van
het Kerstfeest!
Dromen worden waar
Er is een eeuwenoude droom, die door de wereld gaat,
een droom waarin de vrede wint en de haat niet meer bestaat,
waarin een zwaard een ploegschaar wordt, de wapenmarkt is ingestort,
een droom waarin het veilig is op straat.
Droom maar, geef maar door, vertel het aan elkaar,
pak het op en zeg het voort en geloof in wat je hoort:
dromen worden waar!

Er is een eeuwenoude droom, die mensen uitzicht biedt,
een droom waarin geluk het wint van wanhoop en verdriet,
waarin een nieuw begin ontstaat, een kind dat weer Gods wegen gaat,
een droom waarin je licht en liefde ziet.
Droom maar, geef maar door, vertel het aan elkaar,
pak het op en zeg het voort en geloof in wat je hoort:
dromen worden waar!
Zalig Kerstfeest en
veel mooie dromen voor iedereen in het nieuwe jaar!
groep 5 de Horizon
Sinterklaasviering op woensdag 5 december
Hoe het verhaal begon:
Zwarte Piet mist de boot naar Nederland.
Hij heeft echter een groot aantal pakjes bij zich die bestemd zijn voor de kinderen van de Horizon in
Rilland. Hij besluit zelf de reis te ondernemen en beschrijft in brieven aan school wat hij onderweg
allemaal meemaakt.
Zijn reis voert hem van Pamplona, door de Pyreneeën, grotten in Frankrijk naar Parijs. Vervolgens
komt hij in aanraking met de Belgische douane, reist door naar Manneke Pis in Brussel en komt vanuit
Brussel aan in de Efteling. Dit is zijn laatste stop in Nederland. Vanuit deze locatie komt hij de
volgende dag op 5 december op school aan waar het verhaal wordt afgerond.
Op woensdag 5 december zal Sinterklaas met zijn Pieten de Horizon bezoeken.
Er zijn dan wat andere afspraken dan gebruikelijk:
Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 hun surprise in de klas brengen, daarna gaan ze terug naar
buiten. De andere kinderen blijven buiten. Er zullen voldoende leerkrachten buiten lopen.
Om 8.25 uur gaat de bel, de kinderen zoeken hun eigen leerkracht op.
Daarna zullen de groepen (en de aanwezige ouders!) zich opstellen op de stoepen in de Cromvlietstraat (dit zal
afgezet worden met lint; wilt u alstublieft hier niet parkeren en ook geen fietsen op de stoep plaatsen?).
We hopen dat we daarna de Sint en zijn Pieten mogen verwelkomen.
Na de aankomst gaat iedereen naar zijn klas en zal het programma daar verder gaan.
Sinterklaas en zijn Pieten zullen de tijd nemen om bij de peuters en de onderbouwgroepen op bezoek te gaan.
Er zullen twee Pieten op bezoek gaan in de bovenbouwgroepen.
Deze morgen hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen. Er is deze morgen drinken, schoolfruit en
wat lekkers.
De school is om 12.15 uur uit.
N.B. bij slecht weer wijken we uit naar de gymzaal. Alle kinderen mogen dan vanaf 8.15 uur hier naartoe komen
(de bovenbouwleerlingen brengen alsnog eerst de surprise naar de eigen klas).
Voorleeswedstrijd
De kinderen van groep 7 en 8 hebben gestreden om de titel. Dito Schuurman uit groep 8 is met een grote
meerderheid van stemmen gekozen tot de beste voorlezer. Hij mag zich dit schooljaar de voorleeskampioen van
groep 7 en 8 noemen.
Dit filmpje (https://youtu.be/4PYmATLZMbs) is ingestuurd voor de nationale voorleeswedstrijd van het schooljaar
2018-2019. Nu maar hopen dat er een vervolg komt.
●
●
●
●
●
●

De Nationale Voorleeswedstrijd bestaat uit verschillende rondes: op school, regionaal, provinciaal en
landelijk.
De schoolronde organiseert de school zelf
De regionale ronde van De Nationale Voorleeswedstrijd wordt door Bibliotheek Oosterschelde eerst
digitaal georganiseerd. Een jury bekijkt alle ingezonden filmpjes op deze site en kiest 10
voorleeskampioenen. De 10 geselecteerde kampioenen krijgen in week 2 te horen dat ze door zijn.
10 voorleeskampioenen strijden fysiek tijdens de Oosterschelderonde op woensdag 20 februari in de
Stenge in Heinkenszand voor drie plaatsen in de provinciale ronde in de ZB.
De provinciale ronde daarna wordt door de ZB georganiseerd
Tot slot vindt de landelijke finale in Utrecht plaats.

Vuurwerkexpositie 2018
Op dinsdag 11 december gaan de kinderen van groep 8 naar
Kruiningen voor een vuurwerkexpositie.
Tijdens deze expositie krijgen zij op een creatieve manier
voorlichting over de gevolgen van vuurwerk.
Omdat de bus vertrekt om 12.35 uur, zal er die dag voor groep 8
een continurooster zijn. De vuurwerkles duurt van 13.00 uur tot
14.00 uur.
De kinderen zullen rond 14.30 uur weer terug zijn en dan naar
huis mogen.
Lichtjestocht
Het komt steeds dichterbij….. de lichtjestocht op donderdagavond
20 december! Op deze avond wordt het kerstfeest op een
bijzondere manier gevierd. De straten waar u langsloopt, zijn
zoveel mogelijk verlicht, maar als de kinderen het leuk vinden,
mogen ze ook met een lampion lopen. Het veiligst is dat natuurlijk
met een kunst-lichtje. Op internet zijn er vast leuke voorbeelden
te vinden om er een te maken, maar u kunt er ook één kopen. De
eerste 35 kinderen die de kleurplaat (achterin deze nieuwsbrief)
inleveren bij de Spar krijgen een gratis lampion.
U volgt een route met lichtjes en onderweg komt u op 12 plaatsen
kinderen en leerkrachten tegen, die daar een deel van het
kerstverhaal zullen laten zien en horen. Bij deze punten staat u
als groep stil en kijkt, luistert en geniet van datgene wat zich daar
afspeelt!
U kunt met een groepje / uw gezin starten vanaf 18.30 u tot 19.45 u op het schoolplein, waar u een route krijgt en
een potlood om de letters te noteren die bij elke post te vinden zijn. De tocht eindigt bij een levende kerststal waar
iedereen kan genieten van een beker chocomelk of glühwein.
Iedereen is welkom om het Kerstverhaal mee te beleven, dus niet alleen ouders en kinderen van onze school!
We zien uit naar een sfeervolle tocht!
Kerststukjes maken voor groep 1-2-3
Op dinsdag 18 december van 11.00 u. tot 12.00 u. gaan we aan de slag en vaders en moeders, opa’s en oma’s
zijn daarbij van harte welkom!
Hiervoor zijn we op zoek naar boterkuipjes en kerstspulletjes waaronder kaarsen en kerstgroen voor de
kerststukjes.
Splitsing groep 1-2 na de kerstvakantie
De afgelopen maanden is groep 1/2 behoorlijk gegroeid en ook de komende maanden verwachten we nog een
aantal nieuwe kleuters op De Horizon.
Het is een mooie ontwikkeling dat ouders vertrouwen hebben in de school en hun kinderen op De Horizon
aanmelden. Tegelijkertijd vraagt deze toename van het leerlingaantal iets van de school. We hebben daarom
gezocht naar een oplossing. Deze hebben we gevonden.
Na de kerstvakantie zullen we de groep gaan splitsen en zullen er twee groepen 1/2 worden gemaakt. Met de
splitsing van de kleutergroep kunnen we de kinderen voldoende aandacht blijven geven en beter afstemmen op de
verschillende onderwijsbehoeften. Dat betekent dus ook dat we op zoek zijn gegaan naar andere juffen. Gelukkig
hebben we twee ervaren juffen gevonden die samen met juf Karen het onderwijs in de kleutergroepen op zich
zullen gaan nemen.

Het onderwijs in de kleutergroepen gaat er dan als volgt uitzien:
●
●
●

De juf van groep 1/2 A wordt juf Karen. Zij zal alle dagen van de week in de groep zijn.
Voor groep 1/2 B is een nieuwe juf benoemd. Dit is juf Lianne van Chastelet. Zij zal de ene week op
maandag, dinsdag en woensdag de groep draaien en de andere week op maandag en dinsdag.
Op donderdag en vrijdag en om de week op woensdag is juf Sanne de Visser de juf van groep 1/2 B. Zij is
een bekende op De Horizon. Ze heeft na de zomervakantie op donderdag in groep 5 en op vrijdag in groep
6 gewerkt.

Op dit moment zijn de drie juffen en het managementteam met elkaar in overleg over hoe de verdeling zal worden.
Daarbij houden we rekening met de onderwijsbehoeften van de kinderen. Uiteraard worden ook alle inhoudelijke en
praktische zaken met elkaar afgestemd.
Zodra daar meer bekend over is, zullen wij u op de hoogte brengen.
Nu juf Sanne naar de kleuters gaat, zijn we ook op zoek gegaan naar een andere juf of meester voor groep 5 en 6.
Inmiddels zijn er bovenschools al gesprekken gevoerd. Als daar meer over bekend is laten we dat aan u weten.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij deze graag van u.
Foto’s en filmpjes op de website
Vanaf dit schooljaar zullen in verband met de nieuwe AVG-wet alleen nog fotoalbums van het huidige schooljaar te
zien zijn. Na januari wordt onze website geheel vernieuwd. De albums van voorgaande jaren worden dan
verwijderd. Als u dus nog foto’s van uw kind wilt downloaden van voorgaande jaren dan kan dat alleen nog in
december en januari!
Koken bij Spar De Neve
In november was de eerste kookmiddag in de Spar bij Carlo en Yvon.
Een heerlijke poezenpannenkoek stond er deze keer op het programma.
Dinsdag 11 december zijn de volgende groepjes kinderen van groep 5
t/m 8 aan de beurt. U kunt de kinderen dan weer “live” aan het werk zien
in de winkel. Natuurlijk zijn daar alle gebruikte ingrediënten ook te koop,
zodat ze hun kookkunsten thuis ook nog kunnen laten zien…

Fietsverlichtingscontrole
De fietsverlichtingscontrole in november is prima verlopen. We waren ook erg blij met de hulp van Ruud en Joke.
Voor de statistieken kunt u hieronder zien hoeveel kinderen er een fiets bij hadden en hoeveel daarvan zijn
goedgekeurd.
Groep
3
4
5
6
7
8

leerlingenaantal
23
15
20
21
18
18

met fiets
10
6
10
10
8
13

goedgekeurd
4
2
9
6
3
7

Over het algemeen waren de lampjes voor en achter wel in orde, maar met de verplichte reflectoren was het niet
best gesteld.
Natuurlijk wilt u ook dat uw kind veilig in het donker en de schemering fietst. Daarom hebben we voor u de
adviezen van Veilig Verkeer Nederland en de wettelijke regels nog even op een rijtje gezet:

VVN Wanneer licht aan?
Zeker overdag doen kinderen nooit uit zichzelf het fietslicht aan. Ze zien toch nog genoeg? Ze beseffen niet dat
door anderen gezien worden veel belangrijker is. Maak met je kind daarom de afspraak dat hij/zij het fietslicht in
ieder geval aandoet als:
● de straatverlichting aangaat;
● andere fietsers het licht aan hebben;
● de etalageverlichting gaat branden.
Als kinderen meerijden in de auto, kun je hen er op wijzen hoe slecht een fietser zonder licht te zien is. Doe dat
regelmatig en het liefst in het donker ’s avonds en bij slecht zicht overdag.
Check je fiets!
Fietsen hebben reflectoren en verlichting. Controleer of alle reflectoren op de fiets zitten en of de verlichting werkt.
Hieronder vind je alle fietseisen.
Verlichting:
(Verplicht ‘s nachts en overdag bij slecht zicht te gebruiken)
● De koplamp werkt goed en straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht
● Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht
Reflectie:
(Verplicht op een fiets)
● Een losse rode reflector aan de achterkant of reflecterend achterlicht
● Witte of gele reflectoren in de spaken of reflectie op de band of velg
● Twee gele of oranje reflectoren op beide trappers
Opvallen kan ook met kleding:
Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op.
Bij mist overdag zie je donkergekleurde kleding het beste.
Reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen.
Agenda
5 december

Sinterklaas op school

11 december

Vuurwerkexpositie groep 8

18 december

Kerststukjes maken peuters en groep 1-2-3

20 december

Lichtjestocht

21 december

Studiedag leerkrachten. Alle leerlingen vrij

22 december t/m 6 januari

Kerstvakantie

Mijn kind pest
U bent door de leerkracht gevraagd op school te komen. Uw zoon Jasper blijkt, samen met andere kinderen, een
meisje in de klas erg te pesten. De leerkracht vraagt u er iets aan te doen.
Als ouder wil je eigenlijk niet geloven dat je kind een pestkop is. Als u er zelf niets van merkt, weet u niet wat u er
aan kan doen.
Pesten kan op den duur voor alle kinderen vervelende gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat volwassenen
wél ingrijpen als plagen pesten wordt.
Wat kunt u doen als uw kind andere kinderen pest?
Enkele tips:
-

Zeg duidelijk dat u niet wilt dat uw kind pest.

-

Leg uit waarom pesten veel pijn doet.

-

Praat er met uw kind over waarom hij of zij pest.

-

Spreek een straf af met uw kind als uw kind toch pest (bijv. niet buiten spelen).

-

Prijs uw kind als het speelt zonder te pesten.

-

Praat er regelmatig met uw kind over.

-

Houd in de gaten of het pesten echt stopt.
Houd hierover contact met school.

Een rij van tips is nooit volledig!
Alle ouders hebben wel eens vragen over hun kinderen.
Als u over deze vragen wilt praten, bent u welkom bij Buro Opvoedingsvragen

