Beste ouders / verzorgers,
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal juf Annelies na 7 jaar de Horizon verlaten en alleen op de Schuttevaer
als directeur blijven. Dit was een heel moeilijke keuze voor haar. Kiezen uit twee scholen waar je al die jaren iets
moois hebt opgebouwd is ook een emotionele kwestie. Op de Schuttevaer gaat ze als directeur verder voor 3
dagen in de week. De andere twee dagen zal zij bovenschoolse taken op zich gaan nemen.
Naast dit misschien voor velen droeve bericht kunnen we ook melden dat we een waardig opvolger hebben
gevonden. Samen met een vertegenwoordiging van team en medezeggenschapsraad is unaniem de keuze op één
persoon gevallen. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal Juf Corina Mackloet als directeur op de Horizon
starten. Voor Prisma geen onbekende. Zij heeft haar sporen verdiend als leerkracht op meerdere Prisma-scholen
en is recent geslaagd voor het diploma "Schoolleider".
Meer over het afscheid van juf Annelies volgt t.z.t. door de school en juf Corina zal zich binnenkort voor stellen.
Ook juf Marisca gaat onze school verlaten. De afgelopen zes jaar heeft juf Marisca met veel plezier op De Horizon
gewerkt. Komend schooljaar krijgt ze de kans om dichter bij huis te gaan werken, namelijk op de Sint Jozefschool
in Vlissingen. Dat is voor haar in combinatie met haar jonge gezin heel erg fijn, omdat het veel reistijd gaat schelen
(dan nog maar 5 minuten op de fiets).
Op donderdag 5 juli nemen ze afscheid van school. Zie ook verderop in dit infoblad.
Veel leesplezier met ons infoblad!
*** Team De Horizon ***
Nieuwe leerlingen:
We vinden het fijn dat we weer een nieuwe leerling op onze school mogen verwelkomen:
Floris van Iperen
We wensen je een heel fijne tijd toe op De Horizon!
Trefwoord
Week 23 en 24 (4 t/m 15 juni): Macht
Inhoud: Over macht en onmacht; over dwang, gezag en de kracht om te overtuigen.
Bijbel: Saul en David (1 Samuël 16 t/m 17).
Week 25 en 26 (18 t/m 29 juni): Vol emotie
Inhoud: Over het gevoelsleven van David, zijn liefde voor God, voor muziek, voor Batseba; zijn verdriet om de dood
van Jonatan. Zijn spijt over wat hij gedaan heeft.
Bijbel: David als koning (2 Samuël 5 t/m 8); David en Batseba, David en Natan (2 Samuël 11 en 12).
Studiedag maandag 18 juni
Op maandag 18 juni zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag.
Vakanties schooljaar 2018-2019
Studiedagen en bijzondere vrije dagen moeten nog gepland worden, maar de vakanties zijn al vastgesteld:
herfstvakantie
15-okt 19-okt
kerstvakantie
24-dec 4-jan
voorjaarsvakantie
4-mrt 8-mrt
meivakantie
22-apr 3-mei
zomervakantie
8-jul
16-aug
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Schoolfruit
Denkt u eraan op donderdagen en vrijdagen fruit mee naar school te geven? Op maandag tot en met woensdag
mogen de kinderen koek of fruit mee naar school nemen.
Rapporten
22 Juni krijgen de kinderen hun tweede rapport mee naar huis. De komende weken worden daarvoor de gegevens
verzameld en ingevoerd. Om verwarring te voorkomen zijn de gegevens van methodetoetsen en
niet-methodetoetsen in de maand juni daarom niet via het Ouderportaal in te zien.
Na de rapportgesprekken, maar voor de zomervakantie willen we alle rapportmappen weer graag terug op
school hebben.
Planning rapportgesprekken
De gesprekken voor groep 1 t/m 7 zijn op dinsdag 26 en donderdag 28 juni, zoveel mogelijk na schooltijd.
Kunt u op een van deze dagen niet of hebt u een voorkeur voor een bepaald tijdstip dan kunt u dit voor 11 juni
doorgeven aan de leerkracht van uw kind of aan meester Alfons.
We zullen dan zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen.
In de tweede week van juni ontvangt u het rooster met de indeling.
Schoolreis
Dinsdag 19 juni gaan we weer op schoolreis. Groep 1-2-3 gaat naar de Hollandse Hoeve in Goes. Groep 4 t/m 8
naar dierenpark Planckendael bij Mechelen. Een week tevoren krijgt u een brief met alle informatie hierover.
De kosten voor de schoolreis bedragen dit jaar:
Voor groep 1-2-3:
€ 16,Voor groep 4-5-6-7-8:
€ 26,50
Heeft u nog niet betaald? Wilt u dan zo spoedig mogelijk het geld overmaken naar rekeningnummer:
NL79 SNSB 0939097834 t.n.v. de Activiteitencommissie
onder vermelding van de naam van uw kind / kinderen en groep(en).
We willen u er wel op wijzen dat de betaling gedaan moet zijn VOOR de schoolreis. Bij problemen om dit te regelen
kunt u contact opnemen met meester Alfons.
Fietscontrole
Op dinsdag 12 juni zal het voor alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 weer fietscontrole zijn. Wilt u er aan
denken uw zoon/dochter deze ochtend op de fiets naar school te laten komen?
Poetsweek
Een heel jaar lang worden de materialen in de verschillende groepen intensief gebruikt
Daarom willen we in de week van 25 juni t/m 29 juni de materialen op school weer eens goed schoonmaken.
Wat zou het fijn zijn wanneer iedereen een handje helpt. Het gezegde: “vele handen maken licht werk” is hier zeker
van toepassing.
In deze info vindt u een brief waarop u aan kunt geven wanneer en wat u wilt doen.
Met de brief in de bijlage of per E-mail aan agovers@prisma-scholen.nl kunt u zich aanmelden.
Doet u ook mee?
Natuurlijk staat er koffie en thee voor u klaar!
We hopen u met velen te mogen begroeten.
Praktisch verkeersexamen
Op dinsdag 26 juni vindt voor de groepen 7 en 8 het praktisch verkeersexamen plaats. U krijgt nog meer informatie
hierover via e-mail.
29 juni: kleuters vrij
Op vrijdag 29 juni zal de indeling van de materialen op het speelleerplein veranderd worden.
Dan kunnen de kinderen in de laatste schoolweek alvast lekker wennen aan de nieuwe indeling.
Om dit goed te kunnen regelen, zijn de kleuters deze ochtend vrij.
Slotviering
Op dinsdag 3 juli vindt om 11.00 uur de slotviering plaats in De Levensbron.
We nodigen u van harte uit deze viering bij te wonen.
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Naar een nieuwe groep
Op woensdagochtend 4 juli mogen de leerlingen alvast even kennis gaan 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!
Afscheid juf Marisca en juf Annelies
Donderdag 5 juli nemen juf Annelies en juf Marisca afscheid van onze school. Na het uitzwaaien van groep 8
nemen ze ‘s ochtends in de klassen afscheid van de leerlingen. Na school is er voor iedereen gelegenheid om
afscheid van ze te nemen onder het genot van een hapje en een drankje. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.
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 mogen verkleed naar school komen, maar dit hoeft niet!
En om 12.00 uur eet iedereen een boterham thuis of bij de overblijf.
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 8.30 uur zullen we jullie met
de hele school en de ouders uitzwaaien op het schoolplein.
Rillandse dag 2.0
Aanstaande zaterdag 2 juni is het zover, dan vind de Rillandse dag 2.0 plaats. Het wordt een dag met heel veel
aandacht voor de kinderen. Zo kunnen de kinderen hun kleurplaat inleveren in De Kist, is er een kleedjesverkoop,
een springkussen, kunnen ze een auto schilderen en zich (gratis) laten schminken. Op het schoolplein van de
Horizon zijn ook allerlei leuke activiteiten voor de kinderen die zeker de moeite waard zijn, dus kom ook gezellig
even bij ons op school kijken.
Om 14.30 uur vindt in het parkje een optreden plaats van Ho(o)i. Dit is een interactieve, vrolijke muzikale
voorstelling voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar waar ook de volwassenen zeker van zullen genieten. Aansluitend
vindt er een demonstratie plaats van de brandweer, ook in de buurt van het parkje.
Natuurlijk is er ook een gezellige braderie en is het kermis!
Voor meer informatie kunt u terecht op de facebookpagina van Rilland heeft ‘t.
Buitenspeeldag 2018
Op woensdagmiddag 13 juni vindt er in Rilland weer een gezellige buitenspeeldag plaats. Dit keer hebben we net
als vorig jaar gekozen voor het parkje bij De Kist (waar vroeger de oude Vliedberg stond).
Het wordt weer een middag vol plezier, met leuke springkussens, Oud-Hollandse spellen, een knutseltafel, een
voetbalveldje en natuurlijk ook gewoon lekker bellenblazen en stoepkrijten. Het begint rond 13.30 uur en we sluiten
om 17.00 uur af. Wilt u ons die middag helpen tot een groot succes te brengen? Wij zoeken nog VRIJWILLIGERS
die een oogje in het zeil willen houden bij de springkussens, het voetbalveldje, helpen bij de knutseltafel etc. Elke
hulp is ontzettend welkom. Laat het weten aan Jessica Stols via j.stols@reimerswaal.nl of via 06-10793766
KomJok 22 juni
Op vrijdagavond 22 juni is er weer KomJok. Dit keer is het thema ‘5 broden & 2 vissen’ en vindt het plaats op het
mooiste plekje in Bath, heerlijk dicht bij het water. KomJok is de Reimerswaalse versie van wat ook wel Kliederkerk
heet en betekent ‘Kom je ook?’. Het is samen eten, samen ontdekken en samen vieren om andere mensen, jong
en oud, van binnen en buiten de kerk beter te leren kennen. Iedereen is welkom, met speciale aandacht voor de
kinderen. KomJok duurt ongeveer twee uur en is kei-gezellig! Dit keer is het thema dus ‘5 broden & 2 vissen’ en
vindt het plaats in en rondom het huis van de familie van den Durpel op het mooie plekje tegen de zeedijk aan bij
Bath. Iedereen is welkom vanaf 17.00 uur en we beginnen om 17.30 uur. Kom gezellig meevieren, mee ontdekken
en natuurlijk mee smikkelen. Tot 6 juni kun je je opgeven via komjok@zeelandnet.nl
Groetjes, Het KomJok team Jooske, Lydia, Jessica, Sabine en Wim
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Mama café Rilland
Het mama café Rilland is er voor aanstaande, kersverse of ervaren moeders met kinderen tussen de 0 en 4 jaar
oud. Het is drie jaar geleden opgericht om moeders in contact te brengen met andere moeders uit de buurt om
ervaringen te delen, vragen te stellen en tips en trucs uit te wisselen.
Op donderdag 14 juni van 10.00 tot 11.30 uur is er weer een mama café in Rilland in de speelzaal van Kibeo,
locatie Hontestraat 1. Dit keer gaan we een workshop Muziek op schoot volgen! Leuk om samen met je kindje te
doen! Wees welkom! Omdat we ongeveer willen weten hoeveel mensen er komen zouden we het top vinden als je
je aanmeldt via mamacafereimerswaal@outlook.com
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 vanaf 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. Ook voor niet-leden is er een beperkte collectie beschikbaar.
Beide apps zijn van harte aanbevolen!
Agenda
2 juni
4 juni
12 juni
13 juni
18 juni
19 juni
22 juni
25-29 juni
26 juni
28 juni
29 juni
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
20 augustus

Rillandse dag 2.0
Verkeersweek
Fietscontrole groep 3 t/m 8
Buitenspeeldag Rilland
Studiedag leerkrachten; alle leerlingen vrij
Schoolreis
Rapporten mee naar huis
Poetsweek
Praktisch verkeersexamen groep 7-8
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Groep 1 en 2 vrij
Slotviering in de Levensbron
Musical en afscheid groep 8
Zomerfeest peuters, groep 1,2 en 3
12.00 uur: zomervakantie!
Eerste schooldag 2018-2019
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Zeuren om snoep
De school is uit. Femke heeft net drinken en een koek gehad. Haar broer en zus zijn al weer aan het spelen, maar
Femke ... Femke loopt achter moeder aan de keuken in en zeurt om iets lekkers.
"Oké", denkt moeder, "nog eentje en dan gaat ze wel spelen". Binnen vijf minuten staat Femke weer voor haar.
Kan je het wel goed doen?
Sommige kinderen zeuren maar door. Dat gebeurt vaak op momenten dat je het als ouder zo druk hebt met andere
dingen. Je bent het gezeur zat. Wat kun je als ouder doen? Want ... als je niets geeft, wordt je kind boos. Als je wel
wat geeft, komt het even later toch weer zeuren.
Tips:
- Geef uw kind beperkt snoep, zodat snoepen geen gewoonte wordt.
- Kinderen hebben vaak trek. Zorg dat u ook andere dingen in huis hebt dan snoep, die uw kind lekker vindt. Zoals
fruit, noten, kaas, komkommer, enz.
- Als u "nee" zegt na een vraag om snoep, is het belangrijk dat u zich daar aan houdt.
- Vragen om snoep kan zijn vragen om aandacht. Samen iets gaan doen leidt de aandacht af van snoep.
- Een kleuter die net thuis komt uit school is vaak moe. Even voorlezen helpt.
- Sommige kinderen zeuren om snoep als hen iets dwars zit. Besteed aandacht aan wat hen bezig houdt.
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.
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Beste ouders / verzorgers,
In een school gaan de materialen door heel wat verschillende kinderhanden en dat vereist
minimaal één keer per jaar een goede schoonmaakbeurt ! Dat willen we in de week van 25 t/m
29 juni gaan doen.
We kunnen hierbij veel hulp gebruiken!!
Op onderstaand strookje of digitaal (agovers@prisma-scholen.nl ) kunt u aangeven wanneer u
bereid bent om te helpen.
Naam: ………………………………………………………………………..
is bereid zijn / haar medewerking te verlenen bij het schoonmaken van de materialen.

❑ Ik wil dit het liefst thuis doen in de week van maandag 25 t/m 29 juni. Neemt u dan de
spullen de week erna weer mee terug naar school?
Ik wil dan het volgende schoonmaken:

o
o
o
o
o
o

verfschorten (evt. herstellen)
poppenkleertjes (evt. herstellen)
verkleedkleren (evt. herstellen)
constructiemateriaal
ontwikkelingsmaterialen
geen voorkeur

❑ Ik wil op school materiaal schoonmaken onder schooltijd in de week van maandag 25 t/m 29
juni het liefst op (dag) ………………………. (’s ochtends / ’s middags)

Als u op school komt poetsen neemt u dan a.u.b. een teiltje / emmer / vaatdoek / zeem en
theedoek / badlaken mee?
Bij voorbaat dank !
Het team van De Horizon
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