Beste ouders,
De decembermaand staat voor de deur; een feestelijke maand waarin aandacht voor elkaar en het brengen van
Licht in de harten van anderen centraal staan. Na de onrust in november rondom de ouder-enquête van MR en
team over een mogelijk continurooster hopen we, nu er duidelijkheid is over de mening van de ouders, dat we op
een positieve manier, met een open blik en in een goede verstandhouding weer samen verder kunnen werken aan
goed onderwijs, een uitdagende en plezierige leertijd voor de kinderen in een goede professionele werksfeer.
Wij wensen u een fijne feestmaand met alle goeds!
We hopen dat u met plezier deze “Info De Horizon” voor de maand december gaat lezen.
Team “De Horizon”
* * * *

Nieuwe leerlingen
We vinden het fijn dat we weer nieuwe leerlingen op onze school mogen verwelkomen:
Milou Ben Meryem, Mikolaj Kosiak en Jop Pauwels.
We wensen jullie een heel fijne tijd toe op De Horizon!
Ook hebben we afscheid genomen van Yannis Stirbu, Milan en Figo Nieuwenhuijse.
We wensen jullie veel succes op je nieuwe school!
Trefwoord
Week 49 t/m 51 (4 t/m 22 december): Kerst, feest van geven
- Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke geschenken, het
  belang van delen en geven.
- Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).
Week van de Mediawijsheid groep 7-8
Ook dit schooljaar heeft groep 7/8 weer meegedaan aan de ‘Week van de Mediawijsheid’. Dat was ontzettend leuk
en leerzaam! Alle kinderen hebben het onwijs goed gedaan.
Groep 7 deed het zelfs zo goed, dat ze door Omroep Zeeland zijn gefilmd en in de krant staan! Het stukje
hieronder staat in de PZC!
‘De Horizon in Rilland heeft op drie na mediawijste klas van Nederland
RILLAND - Groep 7 van interconfessionele basisschool De Horizon in
Rilland is de mediawijste klas van Zeeland en de vierde van
Nederland. Dat is maandag bekend gemaakt door de organisatie van
Mediamasters Game.
De MediaMasters Game is een crossmediaal spel voor in de klas en
thuis. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de
gevaren van media. De Game is een onderdeel van MediaMasters
2017/2018 en is vorige week gespeeld tijdens de Week van de
Mediawijsheid. Ruim 150.000 leerlingen gingen samen met hun
leraren en ouders aan de slag met onderwerpen zoals nepnieuws,
sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren,
games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality en online
gedrag. De klas die tijdens de Game de meeste punten scoorde, mag
zich een jaar lang ‘de meest mediawijze klas van Nederland’.
In Zeeland is dat dus De Horizon in Rilland, die in de landelijke top tien bovendien de vierde plek heeft behaald.
Volgens de school zijn de leerlingen 'superenthousiast' met het spel aan de slag gegaan. ,,We hadden de eerste
plek niet verwacht. We zijn een kleine school in een klein dorpje en hebben niet het idee  dat we heel erg voorop
lopen. Hartstikke gaaf."

Stakingsdag
Leraren, schoolbestuurders en schoolleiders in het primair onderwijs waren teleurgesteld over het regeerakkoord
van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn volgens
velen niet hoog genoeg en komen veel te laat. Aan de eisen voor een eerlijk salaris (het primair onderwijs wordt
structureel onderbetaald) en een investering in het onderwijs voor minder werkdruk, zegt de minister niet volledig
tegemoet te kunnen komen. Net als bij de landelijke stakingsdag van 5 oktober is ook nu de actiebereidheid bij de
leerkrachten van de Horizon weer groot en ondersteunen zij de eisen. Na de behandeling van de
Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer op 5 december, wordt beslist of er weer een landelijke staking komt op 12
december a.s.
Wij als team vinden dit dan op té korte termijn en niet goed voor de rust in de school. We hebben daarom besloten
dat we daarom deze keer niet mee zullen doen als er op 12 december landelijk gestaakt wordt.
Sinterklaasviering op dinsdag 5 december
Op de dag van de viering van het Sinterklaasfeest zijn er wat andere afspraken dan gebruikelijk:
Als de Sint en de Pieten aankomen op De Horizon gaan we ze natuurlijk toezingen. Dit doen we met alle kinderen
(en natuurlijk de aanwezige ouders!) om 08.30 uur in de gemeenschapsruimte.
 Daarna neemt Sinterklaas ruim de tijd om bij de peuters en in de onderbouwgroepen op bezoek te gaan. In elke
groep blijft hij ongeveer een half uur om te genieten van alle dingen die de kleintjes aan Sinterklaas willen laten
zien. Natuurlijk komt Sinterklaas ook bij groep 5 t/m 8 even op bezoek, waar de kinderen voor elkaar een surprise
hebben gemaakt.
De kinderen nemen deze ochtend wel drinken mee naar school. Eten voor in de ochtendpauze is niet nodig, want
iedereen krijgt fruit.
Alle leerlingen hebben deze dag een continurooster en nemen dus een lunchpakket mee naar school.
De school is dan om 14.00 uur uit.
Kerststukjes
Samen met de peuters van Peutergroep Kibeo Cromvlietstraat maken de kinderen van groep 1-2-3 op
dinsdagochtend 19 december van 10.45 uur tot 11.45 uur kerststukjes.
Dit zal plaatsvinden in de gemeenschapsruimte.
Graag nodigen we u, ouders, uit om dit samen met uw kleuter te komen doen. We hopen u dan te mogen
begroeten! We hebben hiervoor boterbakjes nodig, kerstgroen, mooie versieringen etc. Mocht u ons daarbij kunnen
helpen, dan graag uiterlijk maandag 18 december mee naar school nemen. Bij voorbaat dank!
Vuurwerkexpositie 2017
Op donderdag 14 december gaan de kinderen van groep 8 naar Kruiningen voor een
vuurwerkexpositie. Tijdens deze expositie krijgen zij op een creatieve manier voorlichting over
de gevolgen van vuurwerk. De bus vertrekt om 12.35 uur. Kinderen die willen mogen
kosteloos overblijven in de klas. Kinderen die thuis eten worden dan om 12.30 uur weer op
school verwacht. Verder zijn de kinderen gewoon, zoals elke donderdag, om 15.30 uur uit.
Kerstviering en kerstbuffet
Op donderdagmorgen 21 december vieren we om 11.00 uur in De Levensbron ons gezamenlijke Kerstfeest met als
thema “feest van geven”.  U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Na de viering lopen we samen terug naar school, waar u uw kind om 12.00 uur
weer op kunt halen.
’s Middags heeft iedere groep zijn eigen gezellige programma in kerstsfeer.
We hanteren de gewone schooltijden.
’s Avonds zouden we graag in de klassen een kerstbuffet houden.
Dit kerstbuffet is van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Hiervoor vragen wij uw hulp:
Als ieder kind voor een halve klas iets lekkers meeneemt, hebben we voldoende keus.
Vanaf 11 december hangt er bij iedere klas een intekenlijst. We rekenen erop dat iedereen iets lekkers meeneemt!

Wilt u uw hapjes op een schaal met opscheplepel (voorzien van naam) in de
klas komen brengen tussen 17.15 uur en 17.30 uur?
De kinderen kunnen dan meteen in de klas blijven.
Natuurlijk mogen de kinderen in een feestelijke outfit komen!
Ieder neemt een eigen bord, beker / glas  en bestek mee
(graag voorzien van naam)!
Om 18.30 u kunt u uw zoon of dochter (met de spullen in een plastic tas) dan in
de klas komen ophalen.
De kinderen van de groepen 7 en 8 mogen alleen naar huis, tenzij u anders aangeeft. Dan even contact opnemen
met de betreffende leerkracht.
Kerstvakantie.
Op vrijdag 22 december hebben de leerkrachten studiedag en zijn alle kinderen vrij. De kerstvakantie begint dus na
de maaltijd op school.
De eerste schooldag in het nieuwe jaar is op maandag 8 januari.
Dankdag
Woensdag 29 november vierden we Dankdag. Het thema was “eerlijk delen”.
We hebben erbij stilgestaan hoe fijn wij het hier hebben, zeker vergeleken met kinderen in Malawi.
We hebben laten zien dat we eigenlijk heel veel hebben en dat het fijn is om te delen.
Dit hebben we heel concreet gedaan door deel te nemen aan de actie “Schoenmaatjes”
In de afgelopen weken zijn alle klassen druk  geweest met het inzamelen van schriften, pennen, kleurpotloden,
knuffels, tandenborstels, tandpasta, zeep, en nog veel meer schoolspullen, klein speelgoed en toiletartikelen voor
kinderen in arme landen. De dozen werden daarna mooi versierd en voorzien van stickers met leeftijdscategorie en
jongen/meisje. De 36 (!) dozen gaan naar kinderen in Albanië, Moldavië, Sri Lanka, Irak of Ghana. Als ze
aangekomen zijn krijgen we daar nog bericht van.
Eten en drinken ochtendpauze groep 1-2-3
Zou u alstublieft de bekers/pakjes/bakjes/koek etc. van naam willen voorzien? Het levert nu soms ‘strijd’ op in de
klas van wie nu dat pakje is. Dat kost een boel tijd en het is helemaal niet nodig. Alvast heel hartelijk bedankt!
Bijdrage parochienieuws Groep 5
TREFWOORD heeft het thema GOED GEHOORD!!
We ervaren het geluid en het ontbreken ervan: de stilte.
Vervolgens kijken we naar wat er te horen valt.
Een aanklacht aanhoren is iets anders dan luisteren naar een grap.
Wat doet een leugen met jou, of een compliment?
Hoor je soms ook ergens een oproep in? Of een boodschap? Een signaal of een waarschuwing?
Als je eenmaal iets gehoord hebt, kun je niet meer doen alsof het er niet is. Dan is het de vraag: doe je er iets
mee? Op zo’n moment is het goed om te luisteren naar je hart. Om zo te horen waar het werkelijk om gaat, om
gehoor te geven aan wat belangrijk is.
Een gebed kan hier goed bij helpen:
Laten we stil zijn
Om rustig te kunnen luisteren
Naar waar we blij van worden:
Van de vogels die zo mooi zingen
Van de wind die door de straten waait
Van de kinderen die gezellig met elkaar spelen.
Laten we stil zijn
Om rustig te kunnen denken
Aan wat we moeilijk vinden;
Aan de tranen om iemand die ziek is
Aan de keren dat we ons alleen voelden
Aan de teleurstelling omdat iets niet lukte of niet
doorging.

Laten we stil zijn,
Stil zijn voor u
Om u in stilte te bedanken
voor alles wat u gemaakt heeft
Dat is echt om stil van te worden!
Wat fijn dat u er altijd voor ons bent en met ons
meegaat;
Als we vrolijk zijn en als we verdriet hebben.
Misschien kunnen we u horen
in de stilte van de natuur
In de stilte van ons hoofd
In de stilte van ons hart

Agenda
5 december
13 december
19 december
21 december
21 december
22 december
8 januari

Sinterklaas op school;
14.00 uur alle leerlingen vrij
Vuurwerkexpositie groep 8
Kerststukjes maken groep 1-2-3
Kerstviering 11.00 uur Levensbron
Kerstbuffet 17.30 - 18.30 uur
Studiedag leerkrachten. Alle
leerlingen vrij
Eerste schooldag na de
kerstvakantie

Liegen
Boos kijkt moeder naar de scherven op de vloer.
"Stouterd, nu heb je mijn mooiste vaas gebroken".
"Niet waar", zegt Wesley (4 jaar) en wijst naar zijn zusje in de box. "Zij heeft het gedaan".
Moeder wordt nog bozer: "Ga je nu nog liegen ook! "
Alle kinderen liegen wel eens.
Wesley is geschrokken van de kapotte vaas.
Hij weet dat hij geen dingen stuk mag maken. Uit angst voor moeders boosheid geeft hij zijn zusje de schuld.
Kleine kinderen liegen allemaal wel eens.
Ze zien nog niet het verschil tussen waar en niet waar.
Ouders vinden het vervelend als hun kind liegt.
Hoe leer je als ouder je kinderen niet te liegen?
Tips:
-

Laat merken dat je weet dat je kind liegt.
Bijv. "Nee Wesley, je zusje heeft het niet gedaan. Jij hebt de vaas stuk gemaakt".

-

Doe niet té boos tegen je kind. Je kind liegt dan uit angst de volgende keer misschien weer.

-

Geef je kind de kans zijn fout weer goed te maken.
Bijv. "Nu is de vaas stuk. Help me maar de scherven op te vegen".

-

Geef het goede voorbeeld door zelf niet te liegen.

-

Als kinderen veel liegen, zit hen soms iets dwars.
Als je kind veel liegt, probeer er dan achter te komen waaróm.

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.

