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Beste ouders / verzorgers,
Hopelijk heeft u kunnen genieten van een fijne
zomervakantie. We gaan met frisse moed de draad weer
oppakken. Voor de leerlingen was maandag weer een
bijzonder moment. Ander lokaal, andere juf of meester,
andere spullen en leermiddelen en misschien wel nieuwe
leerlingen in de groep.
Laten we allemaal ons best doen om er een goed schooljaar
van te maken.
U en uw kinderen wensen we een heel mooi schooljaar toe.
***
Team “De Horizon”
Nieuwe leerlingen
We vinden het fijn dat we weer nieuwe leerlingen op onze
school mogen verwelkomen:
Lisa Levolger, Bennet en Kristan Mentzel, Qiyaro, Dito en
Quwenneffer Schuurman, Niek en Milou v.d. Ham, Jayden
en Allysha Cörvers, Dieder en Aik Oome.
We wensen jullie een heel fijne tijd toe op De Horizon!
We hebben afscheid genomen van Alicia Almekinders, Noa
Frankemölle en Lieke Beenakker. Veel succes op je nieuwe
school.
Trefwoord
In de maand september werken we aan de volgende
thema’s:
Week 35 en 36: Huis (wisselthema)
Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over
bescherming, openheid, privacy en
gemeenschap.
Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas
20); In huis bij een farizeeër (Lucas 14).
Week 37 t/m 39: Vooruitkijken
Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te
wachten? Hoe bereid je je voor?
Bijbel: Twaalf verkenners (Numeri 13); Koning Balak en
Bileam (Numeri 22); Mozes ziet het Beloofde Land
(Deuteronomium 34).

Schoolgids
Aan het begin van het schooljaar hebt u weer onze
schoolgids per mail gekregen. Hierin staan allerlei
wetenswaardigheden, zoals vakanties of studiedagen, maar
ook wat uw kind nodig heeft op school, enzovoort.
Goed van start
Ook dit jaar beginnen we weer met het traject ‘Goed van
start’. De groepen maken met elkaar en de leerkrachten een
goede start van het jaar. De kinderen en de leerkrachten
werken op een positieve manier aan de klassen- en
schoolregels. De kinderen worden betrokken bij het proces
van afspraken maken.
Zo voelen ze zich mee verantwoordelijk voor de sfeer in de
groep en op school.
Kennismakingsgesprekken
Voor de ouders vinden dit schooljaar in de tweede week de
kennismakingsgesprekken op dinsdag 5 en donderdag 7
september plaats.
Voor de ouders van de leerlingen van groep 6 zijn er alleen
kennismakingsgesprekken voor de nieuwe leerlingen, omdat
zij bij hun juf Chantal blijven. U ontvangt een apart mailtje
met het rooster.
Bent u een van beide dagen verhinderd geef dat dan a.u.b.
door aan de leerkracht!
Juf Karen gaat bij nieuwe kleuters op huisbezoek. Hiervoor
wordt met de ouders een afspraak gemaakt.
Betaling overblijfkaart
Voor de betaling van het overblijven werken we met
strippenkaarten. Als u uw kind wilt laten overblijven, moet u
van tevoren een strippenkaart van 10 of 20 strippen kopen.
Deze strippenkaarten zijn te koop in de
gemeenschapsruimte van de school op

maandagmorgen van 08:15 – 08:30 uur of (nog handiger);
• door het geld over te maken naar
NL72 Rabo 0333651308
t.n.v. De Horizon o.v.v. de naam / namen van uw
kind(eren).
Als de kaart vol is geeft de overblijfouder deze mee in de
broodtrommel van uw kind. Op het einde van de maand
krijgt u zo nodig nog een betalingsherinnering per E-mail.
• De prijs van een 10-strippenkaart bedraagt € 15,• De prijs van een 20-strippenkaart bedraagt € 30,-
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Informatieavond klassen en jaarvergadering OR
Op maandag 18 september willen wij u heel graag uitleggen
hoe het eraan toegaat in de nieuwe klas van uw kind.
Hier krijgt u uitleg over het reilen en zeilen op school en in
de klas. Ook blikt de AC en MR terug op het afgelopen
schooljaar en vooruit naar het nieuwe schooljaar. In de
komende weken ontvangt u hierover meer informatie.
Website en infoblad per e-mail
Om papier te sparen sturen wij het infoblad en andere
informatie zoveel mogelijk via de mail. Over het algemeen
sturen we het infoblad via een link naar onze website. Daar
kunt u altijd alle informatie terug vinden.
Zorg dat uw E-mailadres en alle overige adresgegevens
(ook nieuwe mobiele nummers) steeds op school bekend
zijn. U kunt dit ook doorgeven via het Ouderportaal van
Parnassys, waarvoor alle ouders een inlogcode hebben
ontvangen. Bent u deze code kwijt dan kunt u een nieuwe
code aanvragen bij meester Alfons:
agovers@prisma-scholen.nl
Schoolfotograaf
Ook dit schooljaar komt de schoolfotograaf om groepsfoto’s,
individuele foto’s en broertje/zusje foto’s te maken. De foto’s
worden gemaakt van alle kinderen van De Horizon en de
kinderen die op Kibeo/Cromvlietstraat zitten. De fotograaf
komt op maandag 2 oktober. U ontvangt hier nog verdere
informatie over.
Verkiezingen leerlingenraad
Op de Horizon kennen we nu een aantal jaren de
leerlingenraad. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kiezen
per groep 2 klassenvertegenwoordigers. Deze kinderen
vormen samen de leerlingenraad en overleggen ongeveer 6
keer per jaar met juf Annelies en juf Karin.
De kinderen denken en praten mee over zaken die zij
belangrijk vinden. Het afgelopen schooljaar hebben we het
gehad over de pauze, de spelletjes die we dan spelen, de
materialen die nodig zijn en de regels die we daarvoor
opstellen. Ook heeft de leerlingenraad de enquête
georganiseerd om de schoolreisbestemming te kiezen.
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 hebben al
informatie gehad over de leerlingenraad en in de week van 4
september vinden de verkiezingen van de leerlingenraad
plaats! Zodra bekend is welke leerlingen zullen plaatsnemen
in de raad, stellen zij zich via de website aan u voor.
Zwemles in groep 4
In groep 4 heeft uw zoon/dochter om de week op woensdag
zwemles. We gaan met de bus vanaf de Hoofdweg naar
zwembad Den Inkel in Kruiningen. Woensdag 30
augustus was de eerste keer. Ik wil u vragen om uw kind
zwemkleding (zwembroek, bikini, badpak) en een handdoek
mee te geven in een dichte tas (liefst rugzak). Wilt u deze
morgen bij uw kind geen gel of haarlak in te doen. Voor de
meisjes met lang haar is het handig dat het in een
staart/vlecht zit. We vertrekken om 9.25 uur en zijn om 11.15
uur weer terug op school. Het is handig als er een ouder
meegaat en toezicht kan houden in een kleedkamer, dan
kan de leerkracht in de andere kleedkamer. Achter de deur
van de klas hangt een intekenlijst waarop u kunt aangeven
als u een keertje mee wilt. Mochten er vragen zijn kom
gerust naar ons toe. Een e-mail mag ook.
dhoogesteger@prisma-scholen.nl

Nieuwe datum Openingsviering in De Levensbron
Op dinsdag 12 september openen we het schooljaar met
een viering in de Levensbron om 11 uur. Dominee Lolkema
zal voorgaan in de viering. U bent natuurlijk van harte
welkom.
Luizencontrole
In de tweede schoolweek worden alle leerlingen
gecontroleerd op eventuele hoofdluizen. We willen u vragen
om uw kinderen op die dag geen gel/haarlak in het haar te
doen. U krijgt een e-mail over de precieze dag.
Typediploma groep 5 en 6
Dit schooljaar oefenen de kinderen in groep 5 en 6 voor het
typediploma met het programma Type-Basic. Het record
staat nog op naam van Dylano de Bie, met 149 aanslagen
per minuut. Wie gaat het verbeteren?....
Parkeren bij de school
Het schooljaar is weer begonnen. We willen u daarom weer
wijzen op de veiligheid rondom school. Het verzoek is om
uw auto niet op de stoep of dubbel te parkeren als u uw kind
naar school brengt of ophaalt. Dit maakt het voor de
kinderen onveilig.
Prismadag
Op woensdag 27 september hebben alle leerkrachten die bij
Prisma werken een studiedag. De leerlingen zijn die dag vrij.
Tas mee
Wilt u er op toezien, dat boeken of werk van school in een
tas meegenomen worden. Dit voorkomt dat de kinderen hun
spullen kwijtraken of beschadigen.
Naam op bekers en bakjes groep 1-2-3
Zou u op de beker / het pakje / de koek / het bakje /... de
naam van uw kind willen schrijven? Zo weten alle kinderen
van wat hun is en kan er geen verwarring ontstaan. Alvast
bedankt!
Gymkleding groep 1-2-3
Geeft u een tas mee met daarin een broekje, shirt en
gymschoenen? Deze tas mag op school blijven in de
luizenzak van uw kind. Net voor elke vakantie wordt het mee
naar huis gegeven om het te wassen en te passen.
Horizonkalender
Voor elke gezin hebben we een schoolkalender gemaakt
met daarop alle activiteiten en verjaardagen van dit
schooljaar. Uw kind krijgt de kalender vandaag mee.
Jaarvergadering Ouders - AC – MR – Team
Informatieavond alle groepen
Graag nodigen we u uit voor onze informatieavond die
gehouden zal worden op MAANDAG 18 september a.s.
vanaf 19:00 uur in de gemeenschapsruimte van onze
school.
Op deze avond zal juf Annelies algemene informatie geven
over onze school en geven AC en OR een overzicht van hun
activiteiten.
Ook kunt u in de klas van uw kind informatie krijgen over de
klas en wat er dit schooljaar in de groep aan de orde komt.
In de week ervoor ontvangt u de verslagen van de
Ouderraad over het afgelopen schooljaar.
Natuurlijk staat de koffie klaar!

Vacatures in de activiteitencommissie (AC)
De activiteitencommissie van de Horizon is dringend op
zoek naar ouders die onze activiteitencommissie willen
versterken. Door verhuizing en schoolverlater zijn er voor
het komende schooljaar 3 vacatures, o.a. voor de functie
van secretaris. Uiteraard word je hierin gedurende de eerste
periode goed begeleid.
Ook andere ouders die geen bestuursfunctie willen, maar
zich wel bij ons willen aansluiten zijn van harte welkom.
Dit alles om de leuke extra activiteiten voor onze kinderen
goed te kunnen blijven organiseren.
Meer informatie kunt u krijgen bij:
• Annelies Baarends (aanwezig op maandag en
donderdag)
• Ramon Visschers
• Angelique Kil
• Cynthia Kramer
Inventarisatie Ouderhulp Activiteitencommissie
Vandaag heeft uw kind ook het aanmeldformulier voor
ouderhulp mee naar huis gekregen. Graag ontvangen we
dat volgende week van u terug, zodat we een overzicht
kunnen maken van de hulpouders.
Kunnen we weer op u rekenen?
Agenda:
4 september
5 en 7 september
12 september
18 september
27 september
2 oktober
2 t/m 13 oktober

Deze week verkiezingen
leerlingenraad
Kennismakingsgesprekken
Openingsviering in
De Levensbron
Informatieavond
Jaarvergadering AC
Prismadag: alle leerlingen vrij
Schoolfotograaf
Proefperiode continurooster

