Beste ouders,
Het was weer erg leuk om te zien hoe van de week de eerste jassen van de kinderen weer
werden uitgedaan tijdens het buitenspelen. De eerste warmte en zonnestralen van het jaar
maken het beste in de kinderen los. We moeten allen niet vergeten dat het nog maar februari
is. We kijken uit naar de komende vakantie. Tijd om weer even tot rust te komen en te
ontspannen. Voor de een betekent dat misschien lekker losgaan op het carnavalsfeest, terwijl
de ander op een andere manier de ontspanning opzoekt. Wat het ook is wij wensen iedereen
een fijne week toe.
We hopen dat u met plezier deze “Info De Horizon” voor de maand maart gaat lezen.
Team “De Horizon”
****
Viooltjesverkoop
Op een dag waarop alle weerrecords gebroken werden in Nederland, was het heerlijk om mee te helpen met het
verkopen van 4500 viooltjes om zo de Stichting De Mangoboom te steunen. Het was duidelijk te merken dat
iedereen het lentegevoel (of was het een zomergevoel?) in het hoofd had, want de viooltjes vlogen de bakken uit.
Binnen de kortste keren was alles uitverkocht, zodat niet alle wijken helemaal van viooltjes voorzien konden
worden. Bij verscheidene adressen werden de kinderen verwend met wat lekkers en na afloop was er voor
iedereen ook nog wat lekkers te eten en te drinken.
We bedanken iedereen die zijn beste beentje heeft voorgezet om deze actie tot een succes te maken. Dankzij jullie
inzet kunnen we een netto-opbrengst noteren van

€ 1012,90
Afscheid Marielle Runhaar BSO
Beste ouder, verzorger,
Sinds dit jaar is de inhoud van mijn functie als pedagogisch specialist, mijn functie naast mijn werk op de groep,
gewijzigd en hiermee ook de regio-indeling. Zo ga ik aan de slag in een andere regio op een andere vestiging.
Daarom neem ik afscheid van Kibeo Cromvlietstraat.
Afscheid nemen op de groep
Ik heb ruim 15 jaar met heel veel liefde en plezier in Rilland op de diverse locaties gewerkt en zal dit ook zeer zeker
gaan missen. Omdat ik nu nog thuis zit in verband met een voetoperatie, is er nog geen ruimte geweest om
afscheid te nemen op de BSO. Op maandag 11 maart kom ik de laatste keer naar de BSO. Iedereen kan dan
persoonlijk afscheid nemen.!
Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Marielle Runhaar
Pedagogisch specialist
Kibeo

Trefwoord
Week 8 t/m 11 (18 februari t/m 15 maart): Spreken
Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het leven betekenis geven.
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed afleggen (Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); Ja zeggen en nee doen
(Matteüs 21); Oordelen (Matteüs 25).
Week 12 t/m 14 (18 maart t/m 5 april): Oplossen
Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten. Over het vinden van waarheid en
gerechtigheid.
Bijbel: Linkerwang en rechterwang (Matteüs 5); Overspelige vrouw (Johannes 8); Rijke jongeling (Matteüs 19); Hoe
vaak vergeven? (Matteüs 18); Vijf broden en twee vissen (Matteüs 14).
Spaaractie Spar De Neve
Karren vol kassabonnen zijn er gespaard in de afgelopen 5 weken. Wat ontzettend fijn dat
jullie de school zo goed hebben gesteund. We zijn supertrots dat we met zo’n bedrag als
hoogste zijn geëindigd. We zullen binnenkort de cheque in ontvangst mogen nemen van
maar liefst € 590,40. Namens alle kinderen en het team willen we Carlo & Yvonne van Spar
De Neve heel erg hartelijk bedanken voor de actie. Daarnaast ook alle kinderen die elke
week een behoorlijke klus hadden om alle bonnen op te tellen. Uiteraard hebben ze dit met
veel plezier en voor het goede doel gedaan. We houden u op de hoogte m.b.t. het
verzilveren van de cheque.
Stakingsdag onderwijs
15 Maart is de landelijke onderwijsstaking gepland. Vakbond CNV heeft aangegeven dat ze
dit te vroeg vindt, omdat de onderhandelingen met de regering nog lopen. Op onze school
zijn de meeste leerkrachten lid van het CNV. Daarom doet de Horizon niet mee aan deze stakingsdag.
Voorleeskampioenschap
Op woensdagmiddag 20 februari organiseerden Bibliotheek Oosterschelde en de Zeeuwse bibliobussen de lokale
finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Onder toeziend oog van een deskundige jury, lazen tien leerlingen voor
aan een muisstille zaal.
Voor De Horizon was Dito uit 23 inzendingen gekozen. Hij heeft samen met 10 andere finalisten gestreden om een
plaatsje in de Provinciale finale van de voorleeswedstrijd.
• Bjorn van Schaik - GBS De Wingerd
• Dito Schuurman - I.C.B.S. De Horizon
• Floortje van der Schraaf - Don Boscoschool
• Milou Reijnhout - OBS De Moolhoek
• Nina Nuyts - OBS De Zuidvliet
• Veronique Lemsom - OBS Het Stapelhof
• Ramajana Cijntje – OBS De Rieburch
• Zoë Gude - Kohnstammschool
• Stijn Back - Jan van Schengenschool
• Merel Akkerman – CBS De Regenboog
Bij het toekennen van de punten door de jury is gekeken naar:
· De nadruk wordt steeds op de goede plek gelegd
· De kandidaat leest in een prettig tempo voor (niet te snel, niet te
langzaam)
· Er zijn tempowisselingen waar dat nodig is
· Het stemgebruik past bij het verhaal
· De emotie wordt juist overgebracht
· De kandidaat kijkt het publiek zo nu en dan eens aan
· Het publiek wordt helemaal meegevoerd in het verhaal
· De kandidaat is verstaanbaar
· De fragmentkeuze; originaliteit, mooi geheel, spannend, open einde…
Dito heeft het geweldig gedaan, maar het was net niet goed genoeg om door te gaan naar de volgende ronde.

Samen aan de slag voor een Schone Schelde zaterdag 9 maart
Voor iedereen die in de voorjaarsvakantie zijn handen uit de mouwen wil
steken.
Doe mee met de Zeeuwse zwerfvuil opruimactie "Schone Schelde" op
zaterdag 9 maart.
Iedereen is welkom, groot én klein.
Aanmelden kan via: info@mecdebevelanden.nl
Graag voor 7 maart.
Zij zorgen voor grijpers, hesjes, handschoenen en vuilniszakken.
Op de Bevelanden gaan we op de volgende locaties zwerfafval opruimen.
Reimerswaal: Schor van Bath 10-12 uur
Verzamelen bij het golfcentrum
Reimerswaal: Rattekaai bij Rilland 9.45 - 12.30 uur
Verzamelen aan de haven Rattenkaai Rilland
Ideeën voor gezonde traktaties
We zien steeds meer gezonde traktaties op school! Heel fijn! U kunt verschillende websites raadplegen of
bijvoorbeeld via Pinterest ideeën opdoen. De website van het schoolfruit verwijst ook naar:
http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-enkinderfeest.aspx
Biddag
Op 13 maart is het biddag. In de klassen besteden we hier aandacht aan door met twee klassen bij elkaar te
komen. We luisteren naar een verhaal en praten over zorgen / bidden. Daarna volgt een samenwerkingsopdracht.
Het thema deze keer is: “Zien en gezien worden”
Natuurlijk hoort daar een mooi gebed bij!
Carnaval
We kunnen terugkijken op een fijne carnavalsochtend, waarbij de leerlingen in gemixte groepen (groep 1 t/m 8 door
elkaar) een carnavalsliedje en -act in hebben gestudeerd.
De kinderen van de vierde groep van meester Alfons hebben met hun act de wisselbeker gewonnen voor het
leukste optreden.
De mooist verklede jongen van de onderbouw was Dylan, de mooist verklede meisjes van de onderbouw waren
beide Marits, de mooist verklede jongen van de bovenbouw was Bayu, het mooist verklede meisje van de
bovenbouw Julia en de leukst verklede juf en meester waren juf Siöbhān en meester Marijn.
Zij zijn allemaal verkozen door de jury: Prins Sem, Prinses Julia en meester Marijn.
De foto’s van deze ochtend kunt u terugvinden op de website. Het was weer geweldig!
Bedankt jongens en meisjes, hulpouders en leden van de Activiteitencommissie!
Gezamenlijk VVE-thema
Alle VVE-locaties (peutergroepen, kleutergroepen en groep 3) en de dagopvang in Rilland werken na de
voorjaarsvakantie over het thema Mode.
De afsluiting van het thema vindt dit jaar op basisschool De Zandbaan plaats.
Dinsdag 2 april tussen 18.00 uur en 19.00 uur kunt u daar alle creaties van de deelnemende VVE-locaties
bewonderen. We hopen u daar te mogen begroeten!

Tennisclinic Bathsekreek
Op 21 en 25 maart organiseert tennisvereniging Bathsekreek weer een tennisclinic voor de basisschool. Arthur, de
tennistrainer, zal er samen met de jeugdcommissie bij aanwezig zijn. De kinderen krijgen na afloop nog een flyer
met wat meer informatie. Tevens kunnen ze woensdag 28 maart ook naar de “maak kennis met tennis”-middag
komen. De tennisvereniging zorgt voor alle benodigde materialen.
●
●

Voor donderdag 21 maart zoeken we nog ouders die de kinderen willen begeleiden van en naar de tennisbaan.
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 worden 21 maart ‘s ochtends met de fiets op school verwacht.

21 maart 2019 tennisbaan LTC Bathsekreek
08.45-09.25 uur
09.30-10.10 uur
10.15-10.55 uur
11.00-11.40 uur

groep 5
groep 6
groep 7
groep 8

25 maart 2019 Gymzaal
08.45-09.25 uur
09.30-10.10 uur
10.15-10.55 uur
11.00-11.40 uur

groep 1
groep 2
groep 3
groep 4

Open ochtend
Op woensdag 20 maart houden we een open ochtend voor alle kinderen die binnenkort 4 jaar worden.
Ze mogen met hun ouders van 09.30 uur tot 11.00 uur in de kleutergroepen komen kijken en meedoen. Er zal ook
iemand van de directie aanwezig zijn om u te ontvangen en eventuele vragen te beantwoorden. Uiteraard kunt u
dan ook meteen een bezoekje brengen aan Kibeo Peutergroep en BSO in ons gebouw.
Natuurlijk zorgen we ook voor een kopje koffie of thee en voor de kinderen een beker limonade.
Graag tot dan!
Europa Kinderhulp
De reizen die Europa Kinderhulp al vele jaren organiseert, maken voor veel kinderen het verschil. Zij zijn even weg
uit de dagelijkse, niet altijd even fijne werkelijkheid en krijgen de mogelijkheid om een andere, positievere kijk op
het gezin en de samenleving te krijgen.
Ze komen tot rust en maken mee dat ze gezien en gehoord worden en meetellen. Iets wat in hun eigen leven vaak
niet gebeurt, omdat ze opgroeien in kansarme gezinnen, vaak onder zeer moeilijke omstandigheden.
Het is een ervaring die voor heel veel kinderen in hun latere leven een wezenlijk verschil maakt! En dat niet alleen:
ook de kinderen uit de vakantiegezinnen houden er een verrijkende en positieve ervaring aan over.
Ook dit jaar is Europa Kinderhulp weer hard op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen.
In de brief op onze website kunt u lezen wat het inhoudt om vakantieouder te zijn, vindt u praktische informatie over
de data en leest u hoe aspirant-vakantieouders contact kunnen opnemen.
Schoolzwemkampioenschappen in Den Inkel
Dit jaar zijn er weer schoolzwemkampioenschappen op zaterdagmiddag 23 maart 2019 in zwembad Den Inkel te
Kruiningen. Van onze school waren er maar een paar leerlingen die daaraan mee wilden doen, zodat we geen
schoolteam samen konden stellen.
We ontvingen deze week bericht dat ook kinderen individueel mee mogen doen.
De ouders kunnen dan een mailtje sturen. Dit kan via het e-mailadres
schoolzwemkampioenschappen@zvzeelandia.nl
Graag ontvangen zij uw inschrijfformulier uiterlijk 5 maart 2019.

Pannenkoekendag donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart
Maar liefst 1 op de 4 ouderen voelt zich eenzaam. Met Nationale Pannenkoekdag geven we daarom opa’s en
oma’s en ouderen uit de buurt die zelfstandig of in een verzorgingshuis wonen, graag een beetje extra aandacht.
Dit jaar werken we samen met stichting Met je hart die eenzame ouderen verbindt door ervoor te zorgen dat ze
elkaar én anderen ontmoeten, het hele jaar door. Daarom heeft Nationale Pannenkoekdag het thema
‘Pannenkoeken bakken met je hart’. Want pannenkoeken zijn niet alleen lekker, samen eten is ook gezellig. Het
brengt jong en oud bij elkaar.
De kinderen van groep 3 gaan op donderdag 21 maart  naar de Nieuwe
Vliedberg.
Zij gaan de ouderen van de dagbesteding tussen de middag verwennen met
heerlijke pannenkoeken.
Natuurlijk eten ze zelf ook een hapje mee.
De kinderen van groep 3 blijven deze dag allemaal over.
Op vrijdag 22 maart zullen er groepjes kinderen pannenkoeken bakken. De
Smaak Kraker sponsort het beslag en de pannenkoeken zullen in De Spar
worden gebakken. Alle kinderen zullen die dag zelf een pannenkoek eten en
de rest wordt gedeeld. Want nogmaals pannenkoeken zijn niet alleen lekker, samen eten is ook gezellig. Het
brengt jong en oud bij elkaar.
Kerkenpad Rilland 16 maart
Wat verbindt Rilland en waar zitten in Rilland de verschillen?
Op zaterdagmiddag 16 maart van 13.00 tot 17.00 uur organiseert Sociaal Team Rilland in samenwerking met de
kerken een kerkenpad. Een superleuke activiteit voor het hele gezin om de geschiedenis van de kerken in Rilland
(en Bath) te ontdekken. Met een plattegrond en een vrijblijvende route fietsen, lopen of rijden jullie langs de
geschiedenis van kerken in Rilland. Van het oude klooster tot aan de evangelische kerk in Bath en alles wat
daartussen staat is op zaterdagmiddag te bewonderen en te bekijken.
Op plaatsen waar kerken stonden in Rilland zullen bordjes staan met foto’s en informatie hierover.
Bij de nieuwe Vliedberg staan vrijwilligers met busjes klaar om jullie heen en weer naar Bath te rijden om ook daar
een kijkje te nemen. Natuurlijk is het ook mogelijk om dit met eigen vervoer te doen.
De plattegrond die je deze dag ontvangt, doet ons denken aan de succesvolle Rillandse dag van 14 maart 2015
waarbij iedereen stempels kon verzamelen op de verschillende locaties om zo uiteindelijk een woord te kunnen
vormen. Ook dit keer kunnen er bij de verschillende locaties letters worden verzameld, zodat het kerkenpad voor
jong en oud leuk is om te volgen en te bekijken en waar natuurlijk een leuke Rillandse prijs mee is te verdienen. In
de week voorafgaand aan het kerkenpad ontvangen de kinderen op school een kleurplaat die ze op 16 maart
kunnen inleveren.
De start is in het restaurant van de nieuwe Vliedberg in de Vliedbergstraat (13.00-15.00 uur) en het kerkenpad
eindigt in de herberg in de oude Hervormde (grote) kerk midden in Rilland waar voor jong en oud verschillende
activiteiten zullen plaatsvinden (15.00-17.00 uur).
Op de facebookpagina “Rilland heeft ’t” kunt u de komende tijd steeds meer informatie vinden over het kerkenpad.

Agenda
4 t/m 8 maart

Voorjaarsvakantie

13 maart

Biddag

16 maart

Kerkenpad

20 maart

Open ochtend voor nieuwe leerlingen

21 maart

Pannenkoekendag groep 3

21 maart

Tennisclinic voor groep 5 t/m 8 op tennisveld

25 maart

Tennisclinic voor groep 1 t/m 4 in de gymzaal

26 maart

Koken bij de Spar

Altijd een grote mond
(Bijdrage van de GGD)
Een grote mond geven kan een gewoonte zijn:
“Jeffrey, wil jij even de vuilnisbak buiten zetten?”
“Ach mens, doe het zelf!”
Een grote mond kan ook pijn doen:
“Wendy, kom binnen, ik wil dat je nu je kamer opruimt”.
“Rotwijf, jij zeurt ook altijd!”
Er zijn kinderen die denken dat ze door een grote mond hun zin krijgen.
Een grote mond van je kind kan hard aankomen.
Het lijkt wel of je kind zegt: “Ik heb met jou niks te maken”.
Wat moet je doen?
Kwaad worden maakt het vaak nog erger en als je niets doet gaat het ook gewoon door.
Enkele tips:
●
●
●
●
●
●
●
●

Zeg duidelijk tegen uw kind dat u geen grote mond wilt.
Leg uit dat je anderen kwetst met een grote mond.
Zeg dat u alleen luistert als uw kind gewoon praat.
Soms geeft een kind een grote mond omdat het iets dwars zit. Probeer daar over te praten als het kind
weer rustig is.
Praat met hem over andere manieren van reageren. Spreek met hem af welke voor hem de beste is, bijv.
even weglopen, andere woorden gebruiken.
Prijs uw kind als het lukt goed te reageren.
Als uw kind heel druk is, vraag dan niet teveel, of stel de vraag uit.
Probeer zelf ook geen grote mond te geven.

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 Bureau Opvoedingsvragen.

