Beste ouders,
Allereerst wensen we u en iedereen die u dierbaar is een heel gelukkig 2018.
We hopen dat al uw wensen uit mogen komen.
De ouders van de onderbouw zijn in december al geïnformeerd over de wijzigingen in groep 1 t/m 3:
door de groei in de onderbouw wordt er per 1 januari een extra groep geformeerd. We starten na de kerstvakantie
met een enkele groep 1, 2 en 3. Natuurlijk blijft de opzet van het speelleerplein ongewijzigd. De kinderen blijven
elkaar daar ontmoeten. Juf Karen blijft in groep 1. Juf Nicky gaat volledig naar groep 2. Juf Petra blijft in groep 3.Zo
voorkomen we dat de groepen in de onderbouw te groot worden.
We hopen dat u met plezier deze “Info De Horizon” voor de maand januari gaat lezen.
Team “De Horizon”
****
Nieuwe leerlingen
We vinden het fijn dat we weer nieuwe leerlingen op onze school mogen verwelkomen:
Aleyna Yurtseven, Selena Timmermans en Eleanora van der Kelen.
We wensen jullie een heel fijne tijd toe op De Horizon!
Ook hebben we afscheid genomen van Norah Hofman, die verhuisd is. We wensen je veel succes op je nieuwe
school!
Trefwoord
Week 2 t/m 4 (8 t/m 26 januari): Contact
Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een verlamde man
(Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); De Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).
Bijdrage parochienieuws groep 6
Geven en ontvangen
Met kerst in het vooruitzicht hebben wij in groep 6 gewerkt binnen het thema “geven en ontvangen”. Hoe is het om
zomaar iets te krijgen? En hoe is het om zelf iets te geven en te delen? Geven is onbaatzuchtig, het eigenbelang
staat niet voorop. Door iemand iets te geven, druk je jouw waardering uit voor een ander. Delen is iets anders dan
wegdoen van wat je toch niet meer nodig had. Je deelt met wie minder heeft. Niet omdat hij zielig is, maar omdat
hij er volgens het evangelie recht op heeft. Wanneer we het hebben over geven en delen hoeft dit niet altijd in
materiële vorm te zijn. In groep 6 weten de kinderen als geen ander van welke onschatbare waarde een glimlach,
een knuffel of omhelzing van een dierbare is. We dachten terug aan deze mooie momenten, die regelmatig voor
verdriet zorgden, maar ook zeker voor een warm gevoel. Dit jaar beleefden wij vreugde en verdriet met elkaar. We
zullen geven aan de mensen om ons heen die dit juist zo nodig hebben.
Even voorstellen
Mijn naam is Samantha Buunk, ik ben getrouwd met Wesley en moeder van Aileen.
Ik woon in Middelburg en ben werkzaam als invalleerkracht.
Op dit moment werk ik op de maandag en dinsdag in groep 4 op de Horizon en op
woensdag werk ik op verschillende scholen.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met lezen, creatief bezig zijn en hardlopen.
Serious request
Wat een les begrijpend lezen al niet kan opleveren: Na het lezen van de tekst en het
maken van de bijbehorende vragen waren de leerlingen van groep 7 zo enthousiast dat
ze spontaan besloten om samen geld in te gaan zamelen. Het doel werd voorzichtig op
€ 75,- gesteld, maar in twee dagen tijd werd € 200,- verdiend. Geweldig jongens en meisjes!
Rapportgesprekken
2 Februari krijgen de kinderen hun eerste rapport mee naar huis. De rapportgesprekken zijn op dinsdag 6 en
donderdag 8 februari. Kunt u op een van deze dagen niet of hebt u een voorkeur voor een bepaald tijdstip dan kunt
u dit voor 24 januari doorgeven aan de leerkracht van uw kind of aan meester Alfons.
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Kerststukjes
Samen met de peuters van Peutergroep Kibeo Cromvlietstraat maakten de kinderen van groep 1-2-3 samen met
ouders, opa’s, oma’s of andere bekenden op dinsdagochtend 19 december kerststukjes.
Wat een gezellige ochtend was dit en wat waren de kerststukjes mooi! Bedankt voor het meenemen van de
versieringen, boterkuipjes, kerstgroen etc. Zonder dit alles was het nooit zo
geslaagd geweest!
Hoofdluiscontrole
Ook na de kerstvakantie wordt er door de hoofdluiswerkgroep op hoofdluis
gecontroleerd.
Groep 1:
dinsdagochtend 9 januari
Groep 2:
dinsdagochtend 9 januari
Groep 3:
vrijdagochtend 12 januari
Groep 5:
woensdagochtend 10 januari
Groep 7:
woensdagochtend 10 januari
Voor de groepen 4, 6 en 8 is nog geen datum bekend. Dit hoort u zo snel mogelijk van ons.
Let op:
Alleen bij kinderen die geen gel en / of vlechten in het haar hebben kan goed gecontroleerd worden!
Studiedag
Op maandag 22 januari hebben wij een studiedag. Op het programma staan o.a. de tussenevaluatie van ons
actieplan en Expliciete Didactische Instructie.
De leerlingen zijn deze dag vrij.
Voorleesontbijt groepen 1-2-3
Op donderdag 25 januari doen de groepen 1-2-3 mee met het voorleesontbijt.
We willen de kinderen vragen ontbijt mee te nemen en in pyjama naar school te komen! Op school wordt er voor
drinken gezorgd. Deze ochtend start groep 1 niet met gym in de gymzaal, maar worden de kinderen in de klas
verwacht.
Overblijfkaarten
Uw kind kan overblijven als het een overblijfkaart heeft. Die kunt u vooraf aanschaffen op maandagmorgen tussen
8:15 uur en 8:30 uur. De kaartverkoop vindt plaats in de gemeenschapsruimte.
Nog veel eenvoudiger is om het geld over te maken naar
NL72 Rabo 0333651308 t.n.v. De Horizon
U zet dan bij de omschrijving de naam van uw kind.
Een overblijfkaart voor 10x kost € 15,-. Voor 20 x kost dit € 30,-. Als de kaart van uw kind vol is, krijgt uw kind een
briefje mee, met de vraag om een nieuwe kaart aan te schaffen. Aan het eind van elke maand ontvangen de
ouders die nog geen nieuwe kaart aangeschaft hebben nogmaals een herinnering.
Splitsing groep 1-2 en 2-3
Nu de klassen gesplitst worden gelden er wat nieuwe afspraken:
• Lokalen: groep 2 in het lokaal het dichtst bij de toiletten, groep 3 in het eigen lokaal en groep 1 zit tussen de
twee lokalen in.
• Kapstokken: groep 3 blijft waar het zit, groepen 1 en 2 naar de kleuterkapstokken bij zij-ingang. De kleuters
gaan ook langs deze zijde naar buiten om opgehaald te worden. Dit in het kader van rust en overzicht.
• Het eten en drinken van de kleuters voor de ochtendpauze om 10.00 uur gaat in de trolleys die ook daar staan.
Er staat dan duidelijk op vermeld welke trolley bij welke groep hoort. Schrijft u ook de naam van uw kind op de
beker/ het pakje, het bakje of zakje?
• Inloop groep 3: de kinderen mogen nu ‘s ochtends en ‘s middags kiezen of ze naar buiten gaan of naar binnen.
Wel wordt verwacht dat ze eerst hun spulletjes voor het eten en drinken en evt. overblijf neer zetten in de
trolley of bak. Groepen 1 en 2 komen naar binnen, de structuur bij binnen blijven is hetzelfde.
• Op woensdag- en op donderdagochtend start groep 1 om 08.30 uur in de gymzaal. We willen u vragen om met
uw kind eerst op school de spullen voor de ochtendpauze en wellicht voor de overblijf weg te leggen en
vervolgens de gymspullen mee te nemen naar de gymzaal. Groepen 2 en 3 starten wel gewoon in de klas.
• Het speelleerplein blijft: groep 3 speelt elke dag een keer mee, wellicht kan dit nog verminderen naar behoefte.
Citotoetsen en groepsplannen.
De maand januari wordt ieder jaar weer gebruikt voor het afnemen van de citotoetsen. In iedere groep komen de
toetsen aan bod zoals Cito die aanreikt.
We gebruiken die toetsen om twee redenen.
1. Door de toetsen af te nemen, die landelijk genormeerd zijn, kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs goed
volgen. We kunnen hierdoor meten of we de kinderen de goede stof op de juiste manier aanleren.
2. De tweede reden is het volgen van de individuele leerontwikkeling van ieder kind.

Van de vakgebieden taal, lezen, rekenen en spelling nemen we de toetsen af. De toetsscore is de volgende punt
op de lijn van de ontwikkeling van uw kind. U kunt die scores volgen in Parnassys.
Als de toetsen klaar zijn overleggen wij als team (groepsleerkracht, intern begeleider en directeur) over de
uitslagen. We passen ons onderwijs in de groep zo aan dat de stof en de manier van aanbieden aansluit bij het
niveau van de kinderen.
Er wordt gewerkt met groepsplannen. In iedere groep zijn in principe 3 niveaus. De kinderen die meer instructie of
begeleiding nodig hebben krijgen dat. De kinderen die meer zelfstandigheid aan kunnen en meer verdieping nodig
hebben, krijgen dat aangeboden. De basisstof van deze groepen blijft wel hetzelfde, niemand gaat achterlopen op
de groep.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze manier van werken of over de toetsscores van uw kind neem dan
gerust contact op met de groepsleerkracht.
Agenda
8 januari
8 - 12 januari
22 januari
25 januari
2 februari

Eerste schooldag na de kerstvakantie
Hoofdluiscontrole
Studiedag, alle leerlingen vrij
Voorleesontbijt groepen 1-2-3
Eerste rapport mee

Niet weerbare kinderen
Anne (10 jaar) speelt met Lisa (8 jaar). Moeder ziet dat Lisa de baas speelt en speelgoed van Anne afpakt. Anne
doet niets. Moeder denkt: “Kind, kom toch eens op voor jezelf!”
Niet weerbare kinderen zijn bang en onzeker. Daarom durven ze niet voor zichzelf op te komen. Vaak wéten ze
niet hoe ze moeten reageren. Deze kinderen worden nogal eens gepest.
Als ouder zou je graag willen dat je kind flinker is. Je zou je kind daarbij willen helpen.
Enkele tips:
•

Niet flinke kinderen kunt u niet dwingen om wel flink te zijn.

•

Om flinker te kunnen zijn heeft een kind zelfvertrouwen nodig. U kunt dit zelfvertrouwen van uw kind
vergroten, door:
o

vaak te zeggen waar uw kind goed in is (“Jij kan goed voetballen!”)

o

als uw kind iets goed doet, complimenten geven (“Goed zo! Wat heb jij José goed geholpen!”)

•

Voor het zelfvertrouwen is het goed als een kind weet hoe handig en sterk hij is. Dit kunt u bereiken door
met hem te spelen en te stoeien. Laat uw kind ook eens winnen.

•

Het zelfvertrouwen van uw kind groeit als hij ontdekt dat hij allerlei dingen zelf kan. Geef uw kind zoveel
mogelijk de kans om dingen zelf te proberen en te doen, bijvoorbeeld: zelf iets bakken of zelf vriendjes
vragen voor zijn feestje.

•

Als uw kind zelf iets probeert, gaat er wel eens iets fout. Zeg dan “Geen probleem. Goed dat je het
geprobeerd hebt. Iedereen maakt wel eens fouten. Van fouten leer je.”

•

Help uw kind zelf oplossingen te bedenken voor problemen. Dat kan goed met het ‘stel dat”-spel.
Bijvoorbeeld: “Stel dat een kind iets lelijks tegen jou zegt, wat zou je dan doen?”

•

In het spel met andere kinderen leert uw kind met anderen om te gaan. Probeer uw kind met andere
kinderen te laten spelen of op een club te gaan (bijvoorbeeld judo of scouting). Dwing uw kind nooit.

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.

