Beste ouders,
Wat was het fijn dat er zoveel supporters waren om de kinderen tijdens de sponsorloop voor Tashi Delek in Nepal
aan te moedigen! Voor de start kon meester Alfons al meedelen dat er op dat moment al ongeveer € 1500,- aan
sponsorgeld binnen was gekomen. Toen vrijdag al het geld binnen was en er geteld werd bleek het eindtotaal een
heel stuk hoger te liggen: maar liefst € 2427,86 heeft de sponsorloop uiteindelijk opgebracht! Een geweldig bedrag,
waarvoor we alle sponsors en natuurlijk alle kinderen die daar zo hun best voor gedaan hebben van harte
bedanken!
Kom erbij!
Het thema van Kinderboekenweek 2018 is vriendschap. In boeken valt voor kinderen van alles over vriendschap te
ontdekken en te herkennen: hoe hartsvriendinnen/BFF’s/ vrienden voor het leven ontstaan en met elkaar omgaan,
tot ruzie maken, een vriendschap die voorbij gaat en pesten. Voor De Horizon is het thema vriendschap niet alleen
het thema voor het de Kinderboekenweek, maar ook voor het project. Vriendschap kent vele varianten, zo ook
vriendschap met het milieu. Op donderdag 11 oktober is de afsluiting en bent u welkom om te zien hoe wij samen
met de kinderen vormgegeven hebben aan het thema.
Vriendschap is…..
…..er voor elkaar zijn
…..lol hebben
…..samen huilen
…..samen lezen
…..elkaar helpen
…..met elkaar praten
…..naar elkaar luisteren
…..elkaar accepteren
En nog veel meer.
Vriendschap is heel bijzonder en erg mooi, wanneer je het gevonden heb, koester het en laat het nooit meer los.
Team “De Horizon”
****
Nieuwe leerlingen
We vinden het fijn dat we weer nieuwe leerlingen op onze school mogen verwelkomen: Şura Kaça en Zdenda
Horak. We wensen je een fijne tijd bij ons op school!
We hebben afscheid genomen van Eleanora van der Kelen. We wensen je een fijne tijd op je nieuwe school.
Trefwoord
Week 40 en 41 (1 t/m 12 oktober): Pakken
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21).
Week 42 t/m 45 (15 oktober t/m 9 november): Verfraaien
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en
over genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).
Binnenkomen groep 4 t/m 8:
We hebben gemerkt dat er nog leerlingen en ouders zijn die de nieuwe regeling m.b.t. het binnenkomen voor
schooltijd niet goed begrepen hebben. Daarom nog een keer de uitleg:
● Kinderen mogen om kwart over 8 en om 1 uur binnen komen als ze aan hun eigen tafel zachtjes een
werkje gaan doen of bijvoorbeeld willen lezen.
● Ze mogen niet binnen komen als de juf of meester buiten surveilleert.
● Ze mogen niet meer binnen komen om alleen iets binnen te komen leggen.
● Ze mogen niet meer binnen komen als het bijna half 9 of kwart over 1 is, want dan is er toch geen tijd
meer om een werkje te gaan doen.

●

Ouders kunnen altijd even binnen komen om kort iets te vragen of door te geven aan de leerkracht. Voor
uitgebreidere vragen vragen we u om even een afspraak te maken na schooltijd. We willen om half 9 of
kwart over 1 meteen kunnen beginnen met de lessen!

Voor schooltijd bij het hek:
We hebben een klacht gekregen uit de buurt over de overlast bij het hek van kinderen die staan te wachten tot het
hek open gaat. We hebben in de klassen de kinderen gevraagd om bij het hek niet te gaan bellen, schreeuwen of
aan het hek te rammelen. Ook is de kinderen gevraagd om niet rond te gaan rijden of rennen in de straat. Dit is ook
in de leerlingenraad besproken.
Wilt u er op letten dat uw kind niet al een kwartier voor schooltijd bij het hek komt staan a.u.b.
Bedankt alvast!
Inloop groep 1-2
Beste ouders, verzorgers,
U heeft vast gemerkt dat de groep al aardig volstroomt. Om de inloop zo rustig mogelijk te laten verlopen wil ik u
dan ook vragen om op tijd op school te komen. Dan is er tijd om toch eventueel samen met uw kind nog een werkje
te doen bij een van de groepstafels. Op het bord is een timer zichtbaar die om iets voor 08.30 en iets voor 13.15
uur een signaal zal geven. Voor u betekent dit dat het tijd is om afscheid te nemen en voor de kinderen betekent dit
dat het tijd is om op te ruimen. Zo kunnen we op tijd beginnen in de kring.
Daarnaast wil ik u vragen dat wanneer er vragen, mededelingen zijn of behoefte is aan een kort gesprekje dit niet
meer tijdens deze drukke inloop te doen. U mag me altijd mailen op kkuijpers@prisma-scholen.nl of u kunt een
korte opmerking in het mededelingenschrift schrijven. Dit schrift ligt op de losse tafeltjes bij het bureau. Na
schooltijd op het plein is er meer ruimte om een kort gesprekje aan te gaan. Een afspraak maken voor een gesprek
kan altijd als u dat wenst.
In de kleedkamer bij de gymzaal is het ook een drukte van belang. En er gaat helaas veel onderwijstijd verloren na
de gymles doordat de kinderen moeten omkleden. Daardoor hebben we in overleg gekozen om voortaan alleen
schoenen te wisselen. Warme truien/vesten mogen natuurlijk wel uit. Het blijft zo voor de kinderen ook
overzichtelijker waar hun spullen zijn gebleven.
Er liggen nog wat gevonden voorwerpen op het plankje boven de kapstok. Wilt u hier eens naar kijken? De
kinderen herkennen het niet als hun eigendom, terwijl het wel van een van de kinderen moet zijn.
Stagiaires in groep 1-2 en 3
Inmiddels loopt Esmeralda de Meij alweer enkele weken stage in groep 3. Het gaat hierbij om de snuffelstage van het
Pontes.

Op dinsdag zal een eerstejaars onderwijsassistent stagiaire aansluiten. Dit is Sam van Uffelen. Zij zal zich nog
verder aan u voorstellen.
Meester Marijn is ook nog bezig met zijn studie tot onderwijsassistent en zal daarom op vrijdagochtend stage lopen
in groep 1-2.
Om 12 uur naar huis
Om 12 uur gaat de bovenbouw van de kinderen die overblijven op het plein spelen.
Vriendelijk verzoeken we aan de ouders die hun kind op komen halen om na 12 uur niet op het schoolplein te
blijven. De overblijfouders hebben dan namelijk geen overzicht meer op hun overblijfkinderen die buiten aan het
spelen zijn.
AVG:
In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens artikel 8*, zijn wij nu verplicht toestemming aan ouders te
vragen voor het verwerken en verstrekken van (leerling)gegevens. Door Prisma is hiervoor een formulier gemaakt
dat door de ouders voor elk kind ingevuld moet worden. Dit hoeft u maar 1 keer te doen! Volgende week krijgt
uw kind het formulier mee en voor de herfstvakantie willen we het formulier graag terug hebben op school. Het
formulier moet ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.
Op het formulier ziet u per onderdeel welke gegevens we bijhouden van uw kind, waarvoor en hoe lang. We vragen
u per onderdeel waarvoor u toestemming geeft in de laatste kolom een kruisje te zetten.
Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind. Ook behoudt u
het recht, op ieder willekeurig moment, uw toestemming in te trekken.

Fruitdagen op school
Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar (weer) mag meedoen aan het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt onze school drie gratis porties groente en fruit per leerling per
week.
Tot 12 november eten we op donderdag en vrijdag in de ochtendpauze fruit/groente. We willen u vragen om er op
te letten dat u uw kind(eren) op deze dagen fruit/groente meegeeft. Op de overige dagen mogen de kinderen
koek/fruit mee naar school nemen.
Leesconsulente Meriam
Tot aan de kerstvakantie komt juf Meriam iedere week op dinsdag om boeken te promoten. Ze is gestart bij de oudste
peuters van Kibeo en groep 1-4. Na de herfstvakantie gaat ze verder in groep 5-8. Juf rosanne is inmiddels bevallen van
een zoon, die Boas heet. In januari 2019 komt zij weer terug.
Contact Batsen Toren en ICBS de Horizon
Inmiddels zijn de kinderen van groep 3 al een keertje op bezoek geweest bij de bewoners van de Batsen Toren. We aten
en dronken wat op het terras en daarna gingen we in de tuin spelen. Hulpouders alsnog bedankt.
Op maandag 8 oktober komen enkele bewoners op het schoolplein als de kinderen van groep 1-3 aan het buitenspelen
zijn. We verwelkomen ze natuurlijk met koffie en koek.
Ook gaan we deze maand post sturen naar de Batsen Toren tijdens ons project over vriendschap. We benadrukken met
al deze activiteiten de vriendschap (contact) met de ouderen. Met Lieke, Mariska en Kadek organiseren we deze
activiteiten. Extra hulp is natuurlijk altijd welkom.
Eerste Heilige Communie
Inmiddels hebben alle ouders met een zoon/dochter in groep 4 hierover bericht ontvangen. In april 2019 vindt de Eerste
Heilige Communie plaats in Hansweert. Mochten er te weinig communicantjes zijn in de parochie Oost-Zuid Beveland
dan wordt dit feest elders gevierd.

Project Vriendschap
Vanaf 1 oktober tot en met donderdag 11 oktober staat onze school in het teken van het project Vriendschap,
waarmee we aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek. Het project wordt maandag 1 oktober om 13:30
uur geopend op de speelplaats.
Tijdens dit project is er zo hier en daar in de groepen wat extra hulp van harte welkom. De leerkrachten zullen u
dan daarover mailen. Zo heeft groep 3 op maandag 8 oktober 5 hulpouders nodig voor een knutselmiddag v.a. 14.30 tot
15.30 u.

Op donderdag 11 oktober bent u van harte welkom om de werkjes van de kinderen te komen bekijken op de
tentoonstelling van 17:30 - 18:30 uur.
Gefeliciteerd
Meester Marijn en zijn vrouw Daphne zijn de trotse ouders geworden van een zoon: Huib.
We wensen de kersverse ouders veel geluk!

Contributie Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie helpt op school bij de extra activiteiten, zoals Grote Avond, Sinterklaasviering (cadeaus,
traktatie), Kerst, Pasen, Meesters– en juffenfeest, Koningsdag enz. U betaalt hiervoor jaarlijks een bijdrage. Deze
contributie is op vrijwillige basis, maar zonder deze bijdrage kunnen bepaalde activiteiten voor uw kind niet
plaatsvinden.
Dit schooljaar is de contributie weer ongewijzigd gebleven:

de contributie € 16,- voor het eerste kind, € 13,- voor het tweede kind, € 10,- voor het derde kind en € 7,- voor het
vierde kind. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen bedraagt de contributie 1/10 van het
jaarbedrag x aantal maanden dat het schooljaar nog duurt.
U hebt hier afgelopen week de rekening voor ontvangen.
Mogen we u vragen dit op tijd te betalen? Elk jaar zijn we veel tijd kwijt aan het sturen van herinneringen hiervoor.
Groep 7 en 8 naar het Watersnoodmuseum
Vanwege de 65-jarige Herdenking konden de kinderen uit groep 7 en 8 woensdag 19 september naar het
Watersnoodmuseum met de speciale Watersnoodmuseumbus. De kinderen konden daar (opnieuw) kennis maken
met de verhalen van mensen die de Ramp zelf hebben meegemaakt. D.m.v. een gids en een speurtocht hebben
de kinderen spelenderwijs allerlei dingen geleerd en gezien over de watersnoodramp van 1953. In de geheel
vernieuwde, multimediale tentoonstelling in caisson 4 ontdekten de kinderen dat overstromingen zich ook nu nog,
overal ter wereld, voordoen, wat dat betekent voor mensen die op die plekken wonen, en dat waterveiligheid van
levensbelang is.
Het was een erg indrukwekkend bezoek en de kinderen hebben er ontzettend veel van geleerd. Ze vonden het
jammer dat zij al weer terug naar huis moesten! Het is zeker de moeite waard om nog eens te gaan!
Lichtjestocht
We zijn lekker op tijd, want we hebben dit jaar weer
heel veel kleine glazen potjes nodig voor het
organiseren van de lichtjestocht op de donderdag
voor Kerstmis.
U kunt de potjes inleveren bij juf Karin.
(dekseltjes hoeven er niet bij te zijn)

Jaarvergadering en informatieavond
Maandag 10 september was het druk op school. Nadat juf Corina informatie gegeven had over onze werkwijze en
de nieuwe schrijf- en leesmethode deed de AC verslag van haar activiteiten in het afgelopen jaar. Als nieuwe leden
werden Sabina v.d. Laak en Mariëlle van Zetten verwelkomd. In de MR werd Rianne Pauwels naast Jessica Stols
als nieuwe lid benoemd.
De leerlingenraad
In de vergadering van de leerlingenraad zijn o.a. de volgende punten besproken:
● Waar gaat de opbrengst van de kinderpostzegels naar toe? We hebben gestemd, we kiezen voor het
project ‘Lezen is leuk’!
● De sponsorloop was zwaar, maar wel leuk, we vonden het leuk met kleine broertjes of zusjes te lopen. Viel
gelijk met de grote clubactie dus dat was niet handig. Er was genoeg water.
● De fotograaf: We willen liever met groepjes op de foto. Fotograaf was wel erg aardig.
● Voor schooltijd de afspraak dat we geen ballen meer op het plein gebruiken. dit is vervelend voor ouders
en kinderen die naar school komen
● Schommel: hiervoor is geen plaats op het plein i.v.m. de veiligheidseisen..
● Klassenfeest - in je eigen klas bespreken - ideeën verzamelen met je klas en bespreken met je juf.
● De ‘fiets’overlast bij het hek voor schooltijd: de problemen van de buurt zijn besproken.
Hoofdluiscontrole
De week na de herfstvakantie is er hoofdluiscontrole in alle groepen.
●
●
●
●
●
●
●

groep 1-2 dinsdag
groep 3 dinsdag
groep 4 vrijdag
groep 5 woensdag
groep 6 woensdag
groep 7 vrijdag
groep 8 vrijdag

Agenda
1 oktober
11 oktober
12 oktober
13 t/m 21 oktober
22 t/m 26 oktober

Opening Project Vriendschap 13:30 uur
Tentoonstelling Project 17:30 - 18:30 uur
Studiedag leerkrachten. Alle kinderen vrij
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole

Komjok - 26 oktober - 17.30-19.30 uur
Komjok heet ook wel kliederkerk en het is een keigave manier van kerk-zijn, meestal buiten ons kerkgebouw, voor
IEDEREEN, van alle leeftijden! Elke KomJok bestaan uit: Samen vieren - Samen eten - Samen ontdekken. De
eerstvolgende KomJok is op vrijdag 26 oktober om 17.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur. Ook deze KomJok mag en
wil je niet missen! Dus: save the date!.
Het Thema is deze keer ROTSVAST! en daar kunnen en gaan we hel veel leuke dingen mee doen. De locatie is
deze keer: in en rondom de kantine van VV Rillandia, Bathseweg 54, 4411 RK Rilland. Als je mee wilt doen (en wie
wil dat nou niet?) moet je je opgeven voor dinsdag 23 oktober via komjok@zeelandnet.nl of telefonisch bij Jooske
Cruq via 0113-551817. Komjok? Kom je ook?
Groetjes,
Lydia, Wim, Jessica, Sabine en Jooske
Een sportieve herfstvakantie!
Over 2 weken is het alweer herfstvakantie voor de basisschoolkinderen! Het eerste blok van het schooljaar wordt
afgesloten en dan volgt er een week vol met leuke, sportieve activiteiten.
Maandag 15 en dinsdag 16 oktober wordt de Reimerswaalhal in Kruiningen omgebouwd tot een te gek
springkussenfestijn! Op maandag- en dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur zijn er speciale
peuter-/kleuterochtenden (voor kinderen tot 5 jaar). Deelname aan de deze ochtend kost € 2,- Maandagmiddag van
12.00 tot 17.00 uur en dinsdagmiddag van 12.00 tot 16.30 uur zijn alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van de
basisschool van harte welkom. Dan bedraagt de entree € 4,- (incl. glaasje fris en zakje chips).
Op maandagavond is er een speciale jongerenavond van 18.30 tot 20.30 uur met extra uitdagende activiteiten,
entree € 2,-.
Zowel ’s ochtends, ’s middags als ‘s avonds is er voor iedereen gratis water en fruit! Inschrijven kan via
www.jonginreimerswaal.nl. Kinderen die inschrijven hebben altijd toegang. Op de dag zelf kan er ook ingeschreven
worden, maar dan hanteren we de stelling, vol = vol.
Woensdag 17 oktober vindt er een spelletjesmiddag plaats in zwembad “Den Inkel”. Alle kinderen met minimaal
een A-diploma zijn van harte welkom van 14.00 tot 17.30 uur. De entree bedraagt € 4,- p.p.
Donderdag 18 oktober organiseren we sport- en spelactiviteiten in dorpscentrum MeerWaarde, Raadhuisstraat 4-6
te Waarde. ’s Ochtends van 10.00 tot 12.00 uur voor kinderen uit de groepen 3 & 4, ’s middags van 13.30 tot 15.30
uur voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8.
Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig!
Vrijdag 19 oktober vindt er een zaalvoetbaltoernooi plaats in de Reimerswaalhal te Kruiningen.
’s Ochtends is het toernooi voor de kinderen uit groep 3, 4 en 5 van 9.30 tot 12.00 uur. ’s Middags van 13.30 tot
16.00 uur is het de beurt aan leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Als je mee wilt doen aan dit toernooi moet je snel
een team bij elkaar zoeken (van 4 of 5 spelers) en schrijf je het team in vóór 15 oktober a.s. Dit kan door een
e-mailtje te sturen naar j.van.langevelde@reimerswaal.nl. Vermeld hierbij de spelersnamen, leeftijden en natuurlijk
een leuke teamnaam!
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Jordan van Langevelde, tel. 14 0113 of mail naar
j.van.langevelde@reimerswaal.nl.

Lastig na het weekend bij papa
(waar in dit artikel “papa” of “vader” genoemd wordt kunt u ook “mama” of “moeder” lezen en omgekeerd)
Anja is pas gescheiden. De kinderen wonen bij haar en gaan af en toe naar hun vader. Als ze terug komen van
zo’n bezoek zijn ze vaak dwars. Zoals Daan (6 jaar): ²Stomme mama, bij jou mag ik ook nooit iets. Ik ga wel bij
papa wonen.
Voor een kind is het heel erg als zijn ouders gaan scheiden. Hij raakt dan heel veel kwijt. Daarom is hij zo
verdrietig.
De vertrouwde wereld van het kind verandert. Hij mist het dagelijkse contact met vader. Hij kan zich schuldig
voelen. Hij heeft het gevoel dat hij moet kiezen tussen papa en mama en dat wil hij niet. Hij is bang dat mama
misschien ook nog eens weggaat. Daarom reageren kinderen vaak zo heftig na de scheiding.
De ouder die voor de kinderen zorgt heeft een zware taak: je hebt het zelf moeilijk met de scheiding; je moet veel
praktische zaken regelen; vaak heb je geldzorgen én je moet de kinderen goed opvangen. Een kind vindt het weer
thuis komen na een bezoek aan papa altijd moeilijk. Hij vindt het moeilijk om papa weer achter te laten en hij vindt
het lastig om zich weer aan te passen aan de regels bij moeder in huis.
Wat kan je doen als je kind weer dwars is na een bezoek aan zijn vader?
Enkele tips:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Laat uw kind eerst tot rust komen.
Als uw kind wil vertellen hoe het bij papa was, probeer dan alleen maar te luisteren.
Vraag uw kind niet te veel over hoe het bij papa was.
Als uw kind moeite heeft met de regels bij u thuis, leg hem dan uit dat bij mama andere dingen mogen dan
bij papa.
Zeg uw kind dat u snapt dat dit voor hem moeilijk is.
Zeg in het bijzijn van uw kind geen negatieve dingen over zijn vader.
Als het u niet lukt op deze manier met uw kind te praten over zijn vader, zoek dan met uw kind naar
iemand anders met wie hij goed kan praten.
Leg uw kind uit dat hij niet de schuld is van de scheiding. Het kan goed zijn dit vaker tegen uw kind te
zeggen.
Laat uw kind merken dat u het fijn vindt dat hij bij u is.
Vertel dat u niet van plan bent om bij hem weg te gaan.

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.

