Beste ouders / verzorgers,
Een week eerder was er nog sprake van Siberische temperaturen met een windkracht 7 en een
gevoelstemperatuur van -15 graden Celsius. Wat waren we blij dat we het een week doorgeschoven hadden naar
8 maart!
Zoals het op een vroege lenteochtend hoort miezerde het 's ochtends toen de viooltjes afgeleverd werden en door
de kinderen van groep 7 en 8 in de kratten van Limagrain gezet werden. Daarna kregen de viooltjes meteen een
heerlijke sproeibeurt, zodat ze in optimale conditie verkocht konden worden 's middags. In de loop van de middag
werd het droog en toen de verkoop gestart werd om half 6 konden de 58 kinderen en 32 begeleiders zelfs genieten
van een heus lentezonnetje. De verkoop verliep dan ook gesmeerd, want wie wil er nou geen prachtige
voorjaarsbloeiers in de tuin planten en ondertussen het goede doel (voor de laatste keer onze twee scholen in
Tanzania, de Mtinkoschool en de Maloloschool) steunen?
Na afloop konden alle deelnemers genieten van koek, warme chocomel en koffie of thee. Ondertussen was de
kascommissie binnen ijverig aan het tellen en konden zij de prachtige opbrengst van € 1043,00 bekend maken.
We willen iedereen die meegeholpen heeft om de actie ook dit jaar weer tot een succes te maken weer hartelijk
bedanken.
Veel leesplezier in ons infoblad!
*** Team De Horizon ***
Trefwoord
Week 15 en 16 (9 t/m 20 april): Duurzaamheid
- Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te zetten voor een duurzame
wereld.
- Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9).
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 11 mei): Muziek
- Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek vertelt en muziek doet
vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis.
- Bijbel: Psalmen.
Trefwoord in de klas groep 1 en 2:
Pasen is donker en licht. Nacht en dag.
Er waren verhalen over bang zijn in het donker, bijvoorbeeld wanneer je in je bed ligt en je een schaduw van iets
ziet wat je niet precies kan thuisbrengen. Daar werden ook emoties aan gekoppeld. Hoe voel je jezelf dan? Wie
heeft dit ook wel eens? Wat doe je dan? In het lied hieronder staat dat verwoord.
De afgelopen dagen zijn de bijbelverhalen in de aanloop naar Pasen verteld.
Gelukkig wordt het ook weer licht. In de paasviering die we met de school in De Levensbron hebben gevierd,
dansten enkele leerlingen uit groep 1, 2 en 3 ook op het onderstaande lied. Zij beeldden de zon en wolken uit, het
licht en donker.
Voor als het donker is
Dit is een lied van licht voor als het donker is.
Zing dit lied als je bang bent of alleen.
Dit is een lied van licht voor als het donker is.
Zing dit lied als je verdrietig bent of boos.
Als je denkt: het komt nooit meer goed… Zing het.
Zing de zon op je gezicht.
Zing het.
Zing dit lied van licht.
groep 1 en 2 ICBS De Horizon
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Schoolfruit
De laatste maand van het gesubsidieerde schoolfruit is ingegaan. De week van 16 april is de laatste week.
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.
Workshop
Op dinsdag 3 april krijgen de kinderen van groep 1 en 2 een workshop over de kunstenaar Kandinsky. Ze gaan
daarbij met vetkrijt en ecoline werken. Zorgt u ervoor dat ze niet hun (paas-)beste kleding aanhebben? Uiteraard
zorgt de leerkracht voor schorten. De kinderen van groep 4 krijgen deze workshop ook, maar dan op dinsdag 17
april.
De kinderen van groep 5 krijgen op dinsdag 17 april een workshop waarbij ze met gips aan de slag gaan. Ook
hiervoor geldt: de kleding kan vies worden, geef ze niet hun mooiste kleding aan.
De groepen 3, 6, 7 en 8 komen in de maand mei aan de beurt voor een workshop. In het infoblad van mei
zal daar verdere informatie over te vinden zijn.
Koningsspelen
Vrijdag 20 april a.s. doen we op de Horizon natuurlijk weer mee aan de Koningsspelen.
’s Morgens beginnen we in de eigen klas met het oefenen van het zingen en dansen op het nieuwe lied van de
Koningsspelen. Daarna hebben we een sportochtend voor alle kinderen. Vanaf half 10 tot ongeveer kwart voor 12.
Groep 1-4 gaan sporten op het schoolplein en de groepen 5-8 gaan sporten in het parkje vlakbij de school.
We zoeken nog ouders, grote broers/zussen, opa’s en oma’s om groepjes kinderen te begeleiden en om 9.15 uur
spullen klaar te zetten.

U kunt zich aanmelden bij juf Siöbhān of juf Marisca.
Om 12 uur zijn alle kinderen vrij en mogen zij gaan genieten van een welverdiende vakantie!
IEP-Eindtoets groep 8
Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april staat de IEP-eindtoets voor groep 8 op het programma.
Wat toetst de IEP Eindtoets?
De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging (spelling) en rekenen aan het einde van
groep 8. De uitslag van de IEP Eindtoets geeft informatie over het niveau dat uw kind beheerst én een advies voor
een schooltype.
Wat betekent de uitslag?
Het schooladvies is gebaseerd op de gehele basisschoolperiode van uw kind. De uitslag van de IEP Eindtoets
geldt als een tweede, objectief gegeven bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Is
de uitslag op de IEP Eindtoets hoger, dan bekijkt de basisschool het schooladvies opnieuw. Is de uitslag lager, dan
geldt het schooladvies van de basisschool.
TAAL
Bij taal gaan de vragen over de onderdelen:
• Lezen: het begrijpen van teksten en de interpretatie daarvan, zoals ‘wat bedoelt de schrijver met een bepaalde
formulering
• Taalverzorging: spelling, zoals het toepassen van grammaticale regels, werkwoordspelling en interpunctie.
REKENEN
Bij rekenen gaan de vragen over de onderdelen:
• Getallen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met gehele getallen, decimalen en breuken (bijv.
cijferen: 5x175=);
• Verhoudingen: decimalen, breuken en percentages (bijv. rekenen met aanbiedingen en recepten);
• Meten en Meetkunde: maten, omtrek, oppervlakte, inhoud, kaarten/tekeningen (bijv. oppervlakte berekenen);
Ieder kind in zijn of haar kracht
De IEP Eindtoets bevat vragen die oplopen in niveau. Door te beginnen met makkelijkere vragen wordt een kind op
zijn of haar gemak gesteld en krijgt zo vertrouwen in eigen kunnen.
De opbouw van de toets maakt het mogelijk om in korte tijd een volledig beeld te krijgen van het taal- en
rekenniveau van een kind.
Voor kinderen met ondersteuningsbehoeften zijn er speciale versies van de IEP Eindtoets aan te vragen, zoals een
vergrote versie, een zwart-wit versie en een versie met audio-ondersteuning. Zo krijgt ieder kind de toets die voor
hem of haar het meest geschikt is.
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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
● Groep 4 t/m 8 naar Dierenpark Planckendael in Mechelen.
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.
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8
Op donderdag 5 april krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 het theoretisch verkeersexamen. Daarvoor kunnen ze
ook thuis oefenen op de website https://examen.vvn.nl/oefenen
De leerlingen van groep 8 doen ook mee aan het praktisch verkeersexamen op dinsdag 26 juni.
Agenda
2 april
3 april
17 april
17 april
18 april
19 april
20 april
20 april
7 mei
9 mei
10 mei
11 mei

Tweede Paasdag; alle leerlingen vrij
Groep 1 en 2 workshop kunst
Groep 4 en 5 workshop kunst
IEP groep 8
IEP groep 8
IEP groep 8
Koningsspelen
Om 12.00 uur start de meivakantie voor alle leerlingen.
Eerste schooldag na de meivakantie
Juffen- en meesterdag
Hemelvaartsdag; alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij

KOMJOK
Op vrijdagavond 13 april is het weer Komjok! Dit keer is het thema "groeien" en waar kun je dat beter vieren dan in
en bij een boomgaard die vol in bloei staat? We zijn welkom bij fruitteeltbedrijf Vogelaar aan de Oude Rijksweg in
Krabbendijke
Wat is nou ook alweer KomJok?
+ is de Reimerswaalse versie van wat ook wel Kliederkerk heet
+ is SAMEN eten, SAMEN ontdekken en SAMEN vieren
+ is andere mensen, jong en oud, van binnen en buiten de kerk beter leren kennen
+ is voor alle leeftijden, een plek voor kinderen waar iedereen welkom is, waar de Bijbel
centraal staat, naar buiten gericht en creatief
+ duurt ongeveer twee uur, is creatief en KEI-gezellig
+ is er ongeveer vijf keer per jaar
+ betekent: Kom Je Ook?
Wanneer? Vrijdag 13 april van 17.30-19.30 uur.
Waar? Fruitteeltbedrijf Vogelaar, Oude Rijksweg 10A, Krabbendijke
Je bent welkom vanaf 17.00 uur voor iets lekkers en iets te drinken.
Deze keer is het thema GROEIEN!
Opgave vooraf is nodig. Dit kan t/m maandag 9 april via komjok@zeelandnet.nl
Groeten van:
Jessica, Jooske, Lydia, Sabine en Wim.
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Niet tegen je verlies kunnen
“Bert (8) kan niet goed tegen z’n verlies. Vorige week kwam hij kwaad thuis van het buiten spelen. Hij had verloren
met knikkeren.”
Het is heel normaal dat kinderen niet tegen hun verlies kunnen. Als ze winnen zijn ze blij, maar als ze verliezen,
kunnen ze in huilen uitbarsten of heel boos worden.
Verliezen is moeilijk. Dat moeten kinderen leren. Ze leren het door middel van spelletjes, op een sport, op het
schoolplein enz. Voor ouders is het soms een hele klus om hun kind te helpen tegen z’n verlies te kunnen.
Enkele tips:
- Als uw kind heel boos is, omdat hij verloren heeft, laat hem dan uitrazen. Laat merken dat u het vervelend voor
hem vindt.
- Geef zelf het goede voorbeeld. Laat merken dat het spel leuk en spannend is. Dat je soms wint en soms
verliest.
-

Speel af en toe een spel met uw kind. Bijvoorbeeld voetballen, verstoppertje, memory, domino.

-

Zorg ervoor dat de spelregels duidelijk zijn en gebruik ze ook altijd

- Laat uw kind zien dat het verliezen er ook bij hoort. Door er bijvoorbeeld een grapje over te maken.
“Nu heb ik alwéér verloren!” of “Gooi jij nou ook eens een één! Anders ga ik verliezen.”
- Als uw kind zit te mopperen en te zeuren omdat hij aan het verliezen is, zeg dan dat niemand het leuk vindt om
te verliezen. Besteed verder niet te veel aandacht aan het mopperen en zeuren.
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.
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