Beste ouders,
Op maandag 20 augustus zal ik vol enthousiasme starten als nieuwe directeur op de Horizon. Inmiddels ben ik al
een paar keer op school geweest en heb ik al kort kennis gemaakt met het team van de Horizon.
Langs deze weg wil ik me graag kort aan u voorstellen. Mijn naam is Corina Mackloet, 52 jaar jong en samen met
Wim woonachtig in Goes. Ons samengestelde gezin telt 5 kinderen en een prachtige kleindochter.
In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig. We houden ervan om lekker in de natuur te wandelen of te fietsen. Ook
hardlopen is een heerlijke uitlaatklep, maar van een goed boek lezen word ik ook heel blij.
Na de HAVO heb ik de PABO gedaan omdat ik al van kinds af aan riep dat ik juf wilde worden. In 1988 ben ik als
juf in groep 3 begonnen op een school in Rotterdam. Vervolgens ben ik via Numansdorp in het Zeeuwse
terechtgekomen. Ruim 7 jaar geleden ben ik voor Prisma gaan werken op de Holtkampschool in Goes. Op deze
school heb ik in zowel de onderbouw als de bovenbouw gewerkt. Sinds 5 jaar ben ik actief in het Management
Team vanwege mijn taken als bouwcoördinator. Mede daardoor is de ambitie ontstaan en gegroeid om door te
groeien in leidinggevende taken. Afgelopen april heb ik met succes de schoolleidersopleiding afgerond. En nu is
het dan zover dat ik een nieuwe stap ga zetten in mijn onderwijsloopbaan door Annelies op te volgen als directeur
van de Horizon.
De eerste periode zal vooral in het teken staan van kennismaking; het beter leren kennen van de school, het team,
de kinderen en u als ouders. Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn vanuit vertrouwen en
verbinding. Ik hoop dat u dat als ouder snel zult merken. Weet dat mijn deur voor u open staat als u vragen of
opmerkingen heeft of iets anders kwijt wilt.
Ik kijk er naar uit om op de Horizon te starten. Ik heb vertrouwen in een mooie samenwerking en dat we er met
elkaar alles aan doen om uw kind een mooie schooltijd te geven.
Voor nu wens ik u een zonnige en ontspannen zomervakantie!
Hartelijke groet,
Corina Mackloet
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Vertrekkende leerlingen:
We nemen afscheid van de leerlingen van groep 8 die naar het voortgezet onderwijs gaan:
Francesco Backes, Dylano de Bie, Jordan Elissen, Indy van Ginkel, Siebe Gommers, Loïs van Iwaarden, Milan
Jongeneelen, Rowan Klootwijk, Imme van de Laak, Ninthe Lambrechtse, Luc Martens, Dylan de Meij, Sebastian
Remijnse, Quwenneffer Schuurman, Quinten Smit, Roos Terpstra, Kai Tukker en Famke Walter.
En van de leerlingen die verhuizen:
Nick van Ast, Najely Hameeteman, Sem van Schilt, Lana Al Buldawy, Maarten Minning, Kyano Vrins
We wensen je een heel fijne tijd toe op je nieuwe school!
Formatie
Volgend schooljaar zal de formatie er als volgt uitzien:
groep 1-2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8

juf Karen
juf Petra
meester Alfons (maandag en dinsdag) en juf Danielle.
juf Suus en juf Carla (dinsdag)
juf Nicky en juf Carla (vrijdag)
juf Karin (maandag en dinsdag) en juf Maartje
juf Siöbhān

Marijn Witkam blijft 2 dagen per week op dinsdag en vrijdag werkzaam als conciërge.
Meester Rinus blijft komend schooljaar als vrijwilliger op dinsdag helpen.
Meester Alfons is ICT-er en plaatsvervangend directeur.
Juf Karin is intern begeleider en
juf Corina is directeur.
Even voorstellen: Juf Maartje van Iperen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Maartje van Iperen. Samen met mijn man en 3 kinderen wonen wij
sinds 2 jaar in Rilland. Mijn oudste zoon gaat na de zomervakantie ook naar de
Horizon. Verder heb ik nog twee jongens, zij zijn een tweeling van 17 maanden oud.
Al een paar maanden geef ik les aan de kinderen van groep 3.
Na de zomervakantie zult u mij op woensdag, donderdag en vrijdag zien in groep 7.
Ik heb er veel zin in!
Ik vind het belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen bij mij in de klas.
Mocht u vragen hebben of iets met mij willen delen over uw kind, laat het mij gerust
weten.
Tot na de zomervakantie!
AC
In het nieuwe schooljaar is er een vacature in onze Activiteitencommissie. Hebt u belangstelling om leuke extra
activiteiten voor de leerlingen mee te organiseren, geef u dan op bij een van de leden van de AC of bij meester
Alfons.
MR
In het nieuwe schooljaar bestaat de MR uit juf Karin en juf Karen namens het team en Samuël Dijkstra en Jessica
Stols namens de ouders.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij de MR terecht. Uiteraard kan dat ook voor andere zaken!
U kunt dat doen door ons aan te spreken of te e-mailen naar mrdehorizon@outlook.com.
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Studiedagen en vrije dagen schooljaar 2018-2019
● Vrijdag 12 oktober
● vrijdag 21 december
● woensdag 9 januari
● maandag 21 januari
● woensdag 29 mei
● maandag 17 juni
Slotviering
Op dinsdag 3 juli vindt om 11.00 uur de slotviering plaats in De Levensbron. Het thema is “Kiezen”
We nodigen u van harte uit deze viering bij te wonen.
Eindfeest peuters, kleuters en groep 3
Op donderdag 5 juli zullen de peuters van Kibeo Cromvlietstraat en onze leerlingen van groep 1, 2 en 3 samen het
jaar afsluiten met een zomerfeest.
Ouders (of opa’s en oma’s) zijn vanaf 11.00 uur welkom om samen met hun kind(eren) wat spelletjes te spelen
onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers. Het feest is om 12.00 uur klaar.
De leerlingen van De Horizon worden gewoon om 08.30 uur op school verwacht. De schooltijden zijn hetzelfde als
altijd; ook ’s middags is er gewoon les. De kinderen van 1-2-3 en de peuters mogen verkleed naar school komen,
maar dit hoeft niet!
En om 12.00 uur eet iedereen een boterham thuis of bij de overblijf.
We hopen u te mogen begroeten.
Juf Anita en juf Birgit,
Juf Nicky, juf Maartje, juf Petra en juf Karen
Laatste schooldag
Vrijdag 6 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. De lessen stoppen deze dag voor alle leerlingen om 12.00
uur. Voor de leerlingen van groep 8 geldt als laatste schooldag donderdag 5 juli. Vanaf 9:00 uur zullen we hen met
de hele school en de ouders uitzwaaien op het schoolplein.
Eerste schooldag
De eerste schooldag in het nieuwe schooljaar is op maandag 20 augustus. We verwachten dan alle leerlingen weer
op de normale tijden op school.
Volgende info
In de laatste week van de zomervakantie krijgt u van ons weer alle informatie over het nieuwe schooljaar
toegestuurd.
Hoofdluis
Na de zomervakantie zijn er elk jaar weer leerlingen met hoofdluis. Vooral huisjes en caravans op recreatieparken
zijn wat dat betreft bij de GGD berucht.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee! De hoofdluiscontrole is in de eerste week na de vakantie voor:
● groep 1-2 dinsdag
● groep 3 dinsdag
● groep 4 vrijdag
● groep 5 woensdag
● groep 6 woensdag
● groep 7 vrijdag
● groep 8 vrijdag
Luizenzakken
In de zomervakantie worden de luizenzakken verplaatst naar de nieuwe groep. Kapotte luizenzakken worden dan
meteen vervangen door nieuwe en krijgt uw kind na de zomervakantie mee naar huis, zodat u weet dat deze
vervangen is. De prijs van een luizenzak bedraagt € 3,-
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Naar een nieuwe groep
Op woensdag 27 juni hebben de leerlingen alvast even kennis kunnen maken met de leerkracht van volgend
schooljaar.
Na de zomervakantie komen veel leerlingen bij een andere leerkracht in de klas. Zo hier en daar wordt er dan ook
stiekem een traantje gelaten op de laatste schooldag. (zowel bij leerkrachten als leerlingen!) Vaak komen kinderen
dan ook met zelfgemaakte tekeningen of werkjes als bedankje. Dat wordt erg gewaardeerd, maar het is echt niet
nodig dat kinderen met cadeaus naar school komen hoor!
Nieuwe schoolgids
De nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2018 – 2019 ontvangt u in de eerste week van het nieuwe schooljaar
digitaal. Van de Algemene Informatiegids van Prisma ontvangt u ook digitaal een nieuw exemplaar. Evt.
wijzigingen daarop kunt u steeds terugvinden op de website www.prisma-scholen.nl
Schoolmaterialen groep 6-7-8
In de loop van het schooljaar wordt er allerlei materiaal van thuis mee naar school genomen, dat daar niet nodig is.
Daarom nog even zo vlak voor de vakantie de schoolafspraken op een rijtje. Zo weet u wat u op de
“schoolcampus” wel of niet voor school aan kunt schaffen.
Van school uit gebruiken de leerlingen een vulpen, gum, potlood, liniaal, rode balpen, kleurpotlodendoos, schaar,
Pritt-stift en stiften. Materialen die op zijn worden gratis vervangen. Schoolmaterialen die kapot gemaakt worden of
kwijt raken worden in rekening gebracht.
Kinderen kunnen van thuis fineliners (max. 10), markers, een plat etui en bewaarmap / Elastomap gebruiken. In
overleg met de leerkracht kan vanaf groep 5 een blauwschrijvende Stabilo-pen van thuis worden gebruikt. U moet
dan wel zelf zorgen dat er reserve-vullingen voor die pen op school zijn.
Schoolzwemmen volgend schooljaar
Ook komend schooljaar is er voor de kinderen van groep 4 schoolzwemmen in het overdekte instructiebad van
DEN INKEL in Kruiningen, Het zwemmen in groep 4 is volgend jaar op maandagmorgen van 10.50-11.45 uur. De
eerste zwemles is op maandag 3 september. Het accent ligt op diploma A, B en C halen, dus veel oefenen op de
diverse onderdelen van deze diploma's. Deze zwemles is 1 x per twee weken in de even weken. Voor de
begeleiding hebben we elke week de hulp van een ouder nodig bij het aan- en uitkleden. U kunt hiervoor na de
vakantie intekenen op de lijst bij de deur van groep 4.
De kosten van het vervoer per bus bedragen € 60,00 per jaar. U krijgt aan het begin van het schooljaar hiervoor
een nota. In overleg is het mogelijk dit gespreid te betalen in 4 termijnen van € 15,-.
Voor vragen kunt u terecht bij meester Alfons.
Goede doelenactie Stichting Prisma
Tweejaarlijks organiseert Stichting Prisma met al haar scholen een actie voor een goed doel. In het nieuwe
schooljaar staat de week van 20 september in het teken van de stichting Tashi Delek, een project in Nepal. Zij
ondersteunen drie dorpen met agrarische kennis ( praktische trainingen en voorlichting) en middelen (aanleveren
van zaden en het leveren van materialen om grotere problemen, zoals een dreigend watertekort, op te lossen). Na
de zomervakantie ontvangt u hier meer informatie over in het infoblad van september.
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Bedankt!!!
Alle hulpouders die zich dit schooljaar hebben ingezet, willen we graag hartelijk bedanken!!!
Zonder uw hulp waren de activiteiten niet zo’n groot succes geweest.

Agenda
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
20 augustus

11:00 uur Slotviering in de Levensbron
Musical en afscheid groep 8
08:30-9:00 uur Afscheid vertrekkende leerkrachten en leerlingen
11:00 uur Zomerfeest peuters, groep 1,2 en 3
16:00 Receptie juf Annelies, juf Marisca, juf Chantal
12.00 uur: zomervakantie!
Eerste schooldag 2018-2019
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De vakantiebieb komt er weer aan
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel één à twee
AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Blijven lezen in de
zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de vakantieBieb-app
van de bibliotheek. Voor ieder kind vanaf 6 jaar is er iets leuks te vinden.
Op www.vakantiebieb.nl zijn sinds 1 juli een instructiefilmpje, het eerste hoofdstuk
van een aantal e-books en een aantal lessuggesties te vinden.
Ook de Luisterbieb is een app vanuit de bibliotheek. Voor kinderen en volwassenen staan er verschillende
luisterboeken op, van colleges tot romans, van Mees Kees tot Boer Boris. Deze app is het hele jaar beschikbaar en
de collectie wisselt gedurende het jaar.
Beide apps zijn van harte aanbevolen!

Boosheid en agressie, hoe ga ik daarmee om?
Iedereen is weleens kwaad en chagrijnig. Als iets mislukt, als iets of iemand je dwars zit, of omdat het gewoon je
dag niet is. Maar als je vaak boos bent, is het goed om te leren hoe je met je boosheid om kunt gaan.
Wat kun je doen als je boos bent?
Raakt je geduld op en voel je jezelf boos worden? Ga dan even naar buiten of naar je kamer om alles in je hoofd
op een rijtje te zetten.
Tot tien tellen. Doe je ogen dicht en tel tot tien.
Sporten. Sporten kan helpen om je agressie kwijt te raken.
Let op je woorden. Met schelden en vloeken wordt een ruzie vaak alleen maar erger. Let dus op wat je zegt en
verbeter jezelf als het fout gaat. Het helpt om te proberen jezelf te verplaatsen in de ander, hoe moeilijk dat ook
lijkt.
Waarom word je boos?
Je kunt om heel veel redenen boos worden, bijvoorbeeld omdat jij je onbegrepen of verdrietig voelt. Probeer
daarom te ontdekken waarom je boos bent. Zo leer jij jezelf beter kennen en kun je ook beter over je gevoel praten.
De ruzie uitpraten
Als je weer wat rustiger bent, kun je praten met de persoon met wie je ruzie had. Bijvoorbeeld je ouders of een
vriend(in) . Belangrijk is dat je goed naar elkaar luistert en probeert te begrijpen wat de ander zegt. Leg dan uit
waarom je boos bent en hoe jullie het de volgende keer anders kunnen doen.
Wat als ik mezelf niet kan beheersen?
Je kunt bijvoorbeeld praten met je huisarts. Deze kan je eventueel opgeven voor een cursus waarin je leert hoe je
je agressie kunt beheersen.
Ik praat liever met een specialist
Je huisarts kan je doorverwijzen naar iemand die gespecialiseerd is in het helpen van jongeren. Je huisarts en de
specialist hebben zwijgplicht. Dat houdt in dat ze niets mogen doorvertellen aan bijvoorbeeld je ouders.
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.

Juli 2018

