Beste ouders / verzorgers,
In het najaar hebben we, net als duizenden kinderen uit
heel Nederland, meegedaan met de actie Schoenmaatjes
van Edukans. Jullie hebben een kind ver weg een
geweldig cadeau gegeven. Dankzij de spullen in jullie
schoenendoos kan een vriendje ver weg tekenen, spelen
en kleuren. Dat maakt het leren een stuk leuker! En dat is
heel belangrijk, want wat je op school leert is voor altijd.
Tienduizenden kinderen hebben zo een schoenendoos
cadeau gekregen!
Dit jaar konden we voor het eerst volgen waar onze
schoendozen terecht zijn gekomen: de schoenendozen
van de Horizon zijn verzonden naar Moldavië.

De kinderen in Moldavië zijn heel blij met hun
schoenendozen. Het uitdelen was één groot feest. Hier
vind je een filmpje van hoe dat dan in Moldavië gaat!

Veel leesplezier met ons infoblad!
*** Team De Horizon ***

Nieuwe leerlingen:
We vinden het fijn dat we weer nieuwe leerlingen op onze school mogen verwelkomen:
Eva van den Biggelaar en Noa van Berkel.
We wensen jullie een heel fijne tijd toe op De Horizon!
Trefwoord
Aflevering 4 Week 20 t/m 22 (14 mei t/m 1 juni): Niets te kiezen?
Pinksteren: 20 en 21 mei
- Inhoud: Over wat er vastligt in het leven, wat voor ons gekozen wordt en de ontdekking welke keuzes je zelf kunt
maken.
- Bijbel: Bijbelboek Ruth
Noach
Afgelopen tijd hebben we het met de kinderen gehad over het verhaal van Noach. Noach had van God de opdracht
gekregen om een boot te bouwen, waar hij samen met zijn gezin en allemaal dieren een lange tijd in moest blijven.
Ondertussen regende het heel hard en spoelde alles wat ze hadden weg. Aan het einde van deze tijd zei God
tegen Noach: Ik zal dit nooit meer laten gebeuren! Als teken hiervoor plaats ik een regenboog boven aan de
wolken. We kennen daar een leuk liedje van: https://www.youtube.com/results?search_query=ken+je+dit+verhaal
In week 20 t/m 22 (14 mei t/m 1 juni) gaat het over het thema: Niets te kiezen. Sommige dingen staan vast in ons
leven, maar over veel dingen kunnen we zelf keuzes maken.
Verder gaan we het over Hemelvaart en Pinksteren hebben.
Groetjes van groep 3
Bedankt!
We willen graag alle hulpouders bedanken die ons geholpen hebben tijdens de Koningsspelen.
Op deze warme, zonnige ochtend kregen we heerlijk frisse appels gesponsord door Fruithandel Van Koeveringe.
Hartstikke bedankt!
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MR
Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de maand april hebben we ouders gezocht die lid zouden willen worden van de Medezeggenschapsraad
(MR) van onze school. Helaas hebben we hier nog geen aanmeldingen voor ontvangen.
Daarom kunt u zich alsnog aanmelden tot uiterlijk 17 mei.
We hopen ouder(s) te vinden die door medezeggenschap een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit
van ons onderwijs en een plezierige leertijd voor onze kinderen en een collegiale werksfeer voor medewerkers.
Als u verder wilt weten wat er van u verwacht wordt staat dat in de brief en e-mail met de oproep. Als u die niet
meer heeft, mag u een mailtje sturen naar mschouten@prisma-scholen.nl. Dan wordt het nog een keer naar u
verzonden.
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.
Hoofdluiscontrole
In verband met Hemelvaart is er de hoofdluiscontrole in de groepen in de week van 14 t/m 18 mei!
Hieronder het schema wanneer er waar gecontroleerd gaat worden:
groep 1 dinsdag 15 mei
groep 2 dinsdag 15 mei
groep 3 vrijdag 18 mei
groep 4 woensdag 16 mei
groep 5 donderdag 17 mei
groep 6 vrijdag 18 mei
groep 7 woensdag 16 mei
groep 8 woensdag 16 mei
Wilt u die dag ervoor zorgen dat uw dochter geen vlechten in het haar heeft en uw zoon geen gel?
Schoolfruit
De periode van het gesubsidieerde schoolfruit is voorbij.
Na de meivakantie willen we de fruitdagen doorzetten. Op donderdag en vrijdag eten we dan in de ochtendpauze
fruit/groente. We willen u vragen om uw kind(eren) op deze dagen fruit/groente mee te geven. Op de overige
dagen mogen de kinderen koek/fruit mee naar school nemen.
Workshop
Op dinsdag 8 mei krijgen de kinderen van groep 6 en 7 een workshop . Groep 8 krijgt een workshop op dinsdag
15 mei. Dit is een workshop waarbij ze met gips aan de slag gaan. De kleding kan vies worden, geef ze niet hun
mooiste kleding aan.
De kinderen van groep 3 krijgen op dinsdag 15 mei de workshop van Kandinsky waarbij met vetkrijt en ecoline
gewerkt wordt. Zorgt u ervoor dat ze niet hun beste kleding aan hebben?

Koffieochtend opa’s en oma’s
Op dinsdagochtend 15 mei van 11.00-12.00 uur is er een koffieochtend voor opa’s en oma’s van
leerlingen uit groep 1 en 2. Ook de opa’s en oma’s van peuters van Kibeo Cromvlietstraat zijn
deze ochtend van harte welkom op de peutergroep. De kinderen mogen eventueel om 12.00 uur
meteen met opa en/of oma mee naar huis om een boterham te eten. Graag horen we dit nog wel
even van tevoren.

Ziekte juf Petra
Na de meivakantie mag juf Ismay volledig naar een andere school. Dit is voor haar natuurlijk erg fijn.
Vanaf deze plaats bedanken wij haar voor de vervanging en wensen haar veel succes op haar nieuwe school.
Wij willen voor onze leerlingen van groep 3 graag de rust in de groep bewaren.
De dagen van juf Ismay worden door juf Maartje en juf Karin ingevuld.
Ook juf Petra zal na de meivakantie steeds meer op school zijn.
Vanaf juni zal ze haar lesgebonden taken weer langzaam oppakken.
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Meesters- en juffendag
Op woensdag 9 mei vieren we met de kinderen de verjaardagen van de meesters en juffen. We maken er een
gezellig feest van. Dit jaar heeft de dag een extra feestelijk tintje, want we vieren dan ook het 25-jarig jubileum van
juf Karin. De kinderen hoeven geen eten of drinken mee naar school te nemen.
N.B.
Vanuit de activiteitencommissie wordt aan iedere juf of meester al een cadeau aangeboden, dat betaald wordt
vanuit de ouderbijdrage. Vaak komen kinderen die dag ook met zelfgemaakte tekeningen of werkjes naar school.
Dat wordt erg gewaardeerd, maar het is echt niet nodig dat kinderen met cadeaus naar school komen hoor!
Schoolkamp groep 8
Woensdag 30 mei vertrekt groep 8 samen met een enthousiaste groep ouders en juf Siöbhān om op kamp te gaan.
Een mooie fietstocht, waarbij alle leerlingen hun fietshelm gebruiken, brengt ons op het kampadres en daar gaan
we allemaal leuke, spannende, sportieve activiteiten doen. Na deze geweldige dagen komen we op vrijdag 1 juni 's
middags weer aan in Rilland. Vast en zeker moe, maar voldaan.
De kosten voor dit schoolkamp bedragen € 40,- . Wij verzoeken u het totaalbedrag over te maken op NL72 Rabo
0333651308 t.n.v. De Horizon o.v.v. de naam van uw kind. We willen u er wel op wijzen dat de betaling gedaan
moet zijn VOOR het schoolkamp. Bij problemen om dit te regelen kunt u contact opnemen met meester Alfons.
In de aankomende weken krijgen de ouders van groep 8 meer informatie over het kamp en hun eventuele rol
daarin.
Groeten, Juf Siöbhān
Schoolreis
De schoolreisbestemming voor dit jaar is bekend. De leerlingen gaan op dinsdag 19 juni met:
● Groep 1, 2 en 3 naar De Hollandse Hoeve in Goes
Voor de groepen 1, 2 en 3 is geregeld dat ze zelf een kaars kunnen gaan maken in het Ambachtscentrum.
Verder stelt het MEC Goes tassen beschikbaar voor een pad dat de kinderen onder begeleiding in
groepjes gaan lopen. Uiteraard spelen we ook in de speeltuin.
De kinderen nemen deze dag zelf eten en drinken mee. Graag in een rugzak (met naam!).
Geld is niet nodig en hoeft u ook niet mee te geven.
● Groep 4 t/m 8 naar Dierenpark Planckendael in Mechelen. De kinderen van groep 4-5-6 gaan eerst met
een gids door het park. Daarna gaan ze in kleine groepen met een begeleider door het park. Het park is
een combinatie van dierentuin en speeltuin, voor elk wat wils! Bijzonder is dat er de afgelopen maanden
maar liefst 3 jonge baby-olifantjes geboren zijn. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan in kleine groepen op
eigen gelegenheid door het park.
De kosten bedragen:
• voor groep 1-2 en 3
• voor groep 4 t/m 8

€ 16,00
€ 26,50

U kunt het totaalbedrag overmaken op NL79 SNSB 0939 0978 34 t.n.v. de Activiteitencommissie.
Vermeld a.u.b. ook de naam van uw kind bij de mededelingen.
Gespreide betaling is mogelijk. U kunt hierover nu al contact opnemen met meester Alfons.
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Resultaten Kwaliteitsvragenlijst
Alle mensen die de vragenlijst ingevuld hebben geven de school een eindcijfer.
De leerlingen geven de school een 8,4 (was 8,2) als cijfer, de leerkrachten een 8,0 (was 7,8) en de ouders een 7,5
(was 7,9). Cijfers waar we wat mee kunnen! Door middel van deze Kwaliteitsvragenlijst kunnen we constateren
waar onze sterke kanten liggen die we moeten borgen en wat onze verbeterpunten zijn.
Onze sterke punten, volgens leerlingen en ouders, die we willen borgen zijn:
• De goede sfeer en dat veel leerkrachten heel open, positief en goed benaderbaar zijn.
• Het feit dat we zoveel met de chromebooks kunnen werken.
• De fruitdagen
• Het samenwerken in de klas.
Enkele aandachtspunten zijn:
• De informatievoorziening naar ouders toe. Bij het begin van het schooljaar krijgen ouders de
jaarplanning toegestuurd, krijgen ze een jaarkalender en wordt alles op de website vermeld. Elke
maand wordt het infoblad toegestuurd en bij sommige activiteiten worden nog herinneringsmails
gestuurd. Toch geven ouders nog aan dat ze te laat op de hoogte gesteld worden. De aanpak van de
proefperiode voor een continurooster heeft voor veel onrust en tweespalt gezorgd onder ouders, ook
omdat er fouten gemaakt werden in de informatievoorziening hierover van school uit.
• De vervanging van zieke leerkrachten. Ouders geven aan dat ze begrip hebben voor de problemen die
dat mee gebracht heeft en hoe dit opgelost is. Tegelijkertijd vinden ze het dan moeilijker is om over de
resultaten van hun kind met de invalleerkracht te praten.
We doen ons best deze punten te verbeteren en de kwaliteit van onze school te waarborgen. We doen dit samen
met u, daarom is een goed contact tussen ouders en leerkrachten van groot belang. Hebt u behoefte aan een
afspraak, dan kunt u hiervoor altijd contact opnemen met de desbetreffende leerkracht. De leerkracht zal zo snel
als mogelijk een afspraak met u inplannen.
Onder de opmerkingen bij de Kwaliteitsvragenlijst werden ook dit keer weer een aantal zaken aangekaart die in
een persoonlijk gesprek met ons snel verduidelijkt kunnen worden. Overigens staan we altijd open voor uw vragen
en opmerkingen. Zijn er dus zaken die u anders wilt zien of die u niet begrijpt, vraag het ons!
Ik wil iedereen bedanken die de vragenlijst heeft ingevuld.
Met vriendelijke groet,
Annelies Baarends
Directeur

Lijm- en verfvlekken in kleding
Regelmatig wordt er in de klas gewerkt met knutsellijm, plakkaatverf en ecoline. Normaal gesproken doen de
kinderen dan een verf-/knutselschort aan, maar soms komt het toch voor dat er vlekken in de kleding komen. Als
bijlage bij dit infoblad vindt u een handleiding hoe u deze vlekken kunt verwijderen.
Agenda
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
15 mei
15 mei
21 mei
30 mei t/m 1 juni
30 mei t/m 1 juni
28 mei t/m 1 juni

Eerste schooldag na de vakantie
Workshop groep 6 en 7
Juffen- en meestersdag
Hemelvaartsdag: alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Workshop groep 3 en 8
Koffieochtend opa’s en oma’s groep 1 en 2
Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij
IEP-toets groep 7
Schoolkamp groep 8
Avondvierdaagse Rilland
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Echtscheiding
Melany (3) en Erik (7) zijn de laatste tijd uit hun gewone doen. Hun ouders zijn net gescheiden. De kinderen
kunnen er nog niet aan wennen dat mama en papa niet meer bij elkaar wonen. Melany wil ’s avonds niet meer
gaan slapen. Erik is soms stil en verdrietig, soms ineens boos. “Ik wil dat we allemaal weer in één huis wonen,” zei
hij laatst tegen zijn moeder.
Een echtscheiding is erg ingrijpend, zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Kinderen hebben in zo’n moeilijke
tijd extra aandacht nodig. Als ouder kunt u die niet altijd geven, omdat u zelf ook veel zorgen aan uw hoofd heeft.
Hoe kinderen op een scheiding reageren hangt ook van hun leeftijd af. Peuters reageren vaak angstig en huilerig.
Oudere kinderen kunnen verschillend reageren. De één trekt zich terug. De ander wordt juist lastig en agressief. Er
kan sprake zijn van een soort schuldgevoel: “ik denk dat papa mij niet lief meer vindt.” Hoe kun je als ouder je kind
helpen om met de scheiding om te gaan?
Enkele tips:
●

Leg uw kind uit dat de scheiding iets tussen de ouders is. Uw kind kan er niets aan doen en heeft er zeker
geen schuld aan.

●

Praat met uw kind over de gevolgen van de scheiding: waar gaan/blijven zij wonen, hoe vaak en wanneer
gaan zij naar de andere ouder (omgangsregeling)

●

Probeer ervoor te zorgen dat uw kind de andere ouder regelmatig ziet. Bedenk dat contact met beide
ouders belangrijk is voor het kind.

●

Houd zoveel mogelijk dingen hetzelfde voor uw kinderen (dezelfde wijk, school, club)

●

Maak uw kind duidelijk dat de echtscheiding definitief is. Als uw kind dit begrijpt, kan het de echtscheiding
gaan accepteren.

●

Praat zo min mogelijk negatief over de andere ouder waar uw kind bij is.

●

Probeer met uw kind over zijn/haar gevoelens te praten.

●

Probeer extra aandacht aan uw kind te geven en doe van tijd tot tijd iets leuks.

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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