Beste ouders,
Wat hebben alle ouders, kinderen en leerkrachten genoten van de prachtige uitvoeringen van onder- en
bovenbouw in het dorpshuis. Het is weer een hele mooie ervaring voor de kinderen geworden. Daarbij is het altijd
weer prachtig om te zien hoe kinderen een heel andere kant van zichzelf kunnen laten zien. Geweldig!
Verderop in dit infoblad vindt u alle informatie over alweer ons volgende project: de actie Schoenmaatjes van
Edukans waarmee onze kinderen kansarme leeftijdgenootjes in een derdewereldland verrassen.
En…….natuurlijk gaat ons onderwijsprogramma ook gewoon door. Op 14 en 16 november bespreken we graag de
tussenresultaten van uw kinderen met u. Bent u op een bepaalde tijd een van deze dagen verhinderd, wilt u dat
dan vooraf doorgeven aan de leerkracht a.u.b. dan proberen we daar rekening mee te houden in ons rooster.
We hopen dat u met plezier deze “Info De Horizon” voor de maand november gaat lezen.
Team “De Horizon”
****
Nieuwe leerlingen
We vinden het fijn dat we weer nieuwe leerlingen op onze school mogen verwelkomen:
Tygo Remeeus, Blanka Kocsar en Djaro van Ast.
We wensen jullie een heel fijne tijd toe op De Horizon!
Ook hebben we afscheid genomen van Levy Blok. We wensen je veel succes op je nieuwe school!
Trefwoord
Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden
- Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
- Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).
Week 46 t/m 48 (13 november t/m 1 december): Horen
- Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
- Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8).
De 10 woorden van God.
In groep 4 ging het bij Trefwoord over de 10 woorden van God.
Samen hebben we daar 10 klassenregels bij gemaakt.
Hoe ga je om met elkaar en zorgen we er voor dat er een gezellige sfeer in de klas is.
Lief: we zijn lief voor elkaar
Leef: we leven samen met elkaar op school
Vrij: we laten elkaar vrij
Trouw: we zijn trouw aan elkaar
Goed: we luisteren goed naar elkaar
Genoeg: als iemand zegt: ‘het is genoeg’ dan stop je
Rust: we zijn rustig op school
Eerlijk: we zijn eerlijk tegen elkaar
Zorg: we zorgen goed voor onze spulletjes
Tevreden: je bent tevreden met wat je hebt.
Groep 4 ICBS ‘de Horizon’ Rilland.
Proefperiode continurooster
Nadat we voor de herfstvakantie twee weken proef gedraaid hebben met het continurooster zijn we benieuwd naar
uw meningen en reacties. Op 9 november heeft u allereerst de gelegenheid om op school nog met ons van
gedachten te wisselen over uw ervaringen en evt. opmerkingen of suggesties te maken. De aanvang van deze
avond is 19:00 uur. In de week daarna krijgt elk gezin een stembiljet op naam, waarin u uw voorkeur kunt
aangeven.

NOVEMBER 2017

Grote Avond
We hebben een geweldige Grote Avond gehad. Met elkaar hebben we genoten van onze fantastische kinderen.
Deze avond is mogelijk gemaakt door de hulp van heel veel ouders. Ook hebben we veel steun gehad van buiten
de school van Cynthia, Harry, Harry en Henk.
Ook bedanken wij onze sponsoren:
Dorpshuis Luctor et Emergo, De Smaakkraker, Niek Weststrate Bouw, Restaurant Ter Weel, Beautysalon Marlou
Freijser, van Velzen Slagerij, Mewe Jewel, Sierland Flower, Medical Beauty Center en DW Sound René
Polderman. Zonder deze bedrijven kunnen wij deze fantastische avond niet organiseren.
Heel heel hartelijk bedankt!
Op onze website kunt u de foto’s bekijken!
Jaarkalender
In de jaarkalender staan vrijdag 17 en vrijdag 24 november grijs gekleurd. Dit zou betekenen dat het een vrije dag
is, echter is het versprongen en zijn de zondagen erna wit. Op 17 en 24 november is het dus gewoon school.
Schoolfruit
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het EU Schoolfruit-programma!
Dit gaat in week 46 (13-17 november) starten en in week 16 (16-20 april) komt de laatste levering binnen. De
leerlingen krijgen in deze periode drie keer per week drie verschillende soorten fruit/groenten aangeboden. Dit eten
ze in de ochtendpauze. De leerlingen hoeven in deze periode op woensdag, donderdag en vrijdag zelf geen eten
voor de ochtendpauze mee te nemen (wijzigingen voorbehouden!). Wel nemen ze drinken mee naar school. We
zijn benieuwd welk fruit en welke groenten we aangeboden krijgen!
Hoofdluiscontrole
Beste ouders,
Deze week is er weer hoofdluiscontrole in de groepen!
Hieronder het schema wanneer er waar gecontroleerd gaat worden;
Groep 1-2 vrijdag 3 november
Groep 2-3 vrijdag 3 november
Groep 4 woensdag 1 november
Groep 5 donderdag 2 november
Groep 6 woensdag 1 november
Groep 7 al gedaan
Groep 8 woensdag 1 november
Wilt u die dag ervoor zorgen dat uw dochter geen vlechten in het haar heeft en uw zoon geen gel?
Alvast bedankt!
De hoofdluiswerkgroep
Sint Nicolaas
Op 5 december is het weer zover, dan komt Sinterklaas ons bezoeken, samen met zijn Pieten.
Sint komt op 18 november aan in Nederland en wordt op 25 november in Rilland verwacht. De kinderen van de
groepen 1 t/m 4 zullen op school iets instuderen. Zij zullen daarmee Sinterklaas verrassen tijdens de intocht in het
Dorpshuis.
Dit jaar hebben we gehoord, dat we hen precies kunnen volgen via het Sinterklaasjournaal. We zullen dit op school
gaan volgen en bekijken, maar misschien is het ook wel leuk om dit met uw kind samen thuis te bekijken. Zo weet
u precies wat er met Sinterklaas en zijn Pieten gebeurt.
Voor nog meer leuks voor thuis kunt u kijken op www.sinterklaasjournaal.nl
De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken op 20 november lootjes. Zij mogen een bedrag van €4,- besteden. Het
bonnetje hiervan is in te leveren bij de leerkracht tot 12 december.
Het is de bedoeling dat de leerlingen echt proberen voor precies €4,- een cadeau/cadeautjes te kopen zodat de
terugbetaling makkelijk gedaan kan worden en er geen bergen kleingeld nodig zijn. (voor € 0,10 kunnen ze ook
nog een lekker snoepje o.i.d. kopen.)

Peuters in het speelleerplein
In overleg met de Kibeo peutergroep hebben we gekeken naar de mogelijkheden en kansen voor peuters van 3
jaar om actief mee te doen in het speelleerplein. We zien hierin een echte meerwaarde en daarom spelen de 3+
peuters die dit aankunnen op maandag- en vrijdagochtend mee met groep 1 en 2 op het speelleerplein van 09.00
uur tot 10.00 uur.
Voorleeswedstrijd
De kinderen uit groep 7 en 8 doen mee met de nationale voorleeswedstrijd. Dit is een leesbevorderingsproject voor
leerlingen uit groep 7 en 8. Het verhoogt op een spannende manier het leesplezier.
Op vrijdag 10 november houden we de voorleeswedstrijd, want vóór 1 december moeten we een
voorleeskampioen hebben! Van de trotse schoolkampioen, maken wij een filmpje waarin het voorleesfragment luid
en duidelijk wordt voorgelezen en dat sturen we op.
Dit filmpje komt in de eregalerij te staan op de website van Bibliotheek Oosterschelde. Een deskundige jury
beoordeelt volgens de nationale spelregels alle filmpjes en kies de beste 10 voorleeskampioenen uit.
Wij horen in week 51 of onze Horizon voorleeskampioen daarbij zit.
Als dat zo is, mag onze voorleeskampioen tijdens de regionale wedstrijd gaan strijden voor een plekje in de
provinciale finale en wie weet wel de landelijke finale!
Na alle rondes bepaalt de landelijk jury uiteindelijk wie van de twaalf provinciale winnaars zich een jaar lang De
Nationale Voorleeskampioen mag noemen.
Week van de Mediawijsheid groep 7-8
Ook dit jaar doen de leerlingen van groep 7 en 8 weer mee met
MediaMasters. MediaMasters is een gratis interactieve game
waarin de leerlingen op een toegankelijke en uitdagende manier
met
media in de klas aan de slag gaan. Spelenderwijs leren de
leerlingen meer over de kansen en de gevaren die media bieden.
De game wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid (17 t/m 24 november 2017) gedurende één uur
per dag. Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. Daarnaast gaan de leerlingen zowel in de klas
als thuis aan de slag met zogeheten MediaMissies. Dit zijn vragen en opdrachten die te maken hebben met
thema’s op het gebied van mediawijsheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn sociale media,
informatievaardigheden, programmeren, cyberpesten, vloggen en online samenwerken.
Tijdens de opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en
nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar mediawijzer.
Aan het einde van het spel ontvangen alle leerlingen een MediaMasters diploma, hét bewijs dat zij mediawijs met
media om kunnen gaan. De klassen met de hoogste scores winnen een mooie prijs.
Dankdag
Woensdag 29 november vieren we Dankdag. Dominee Lolkema zal de dienst voorgaan.
We danken God voor alles wat we hebben en ontdekken dat “eerlijk delen” best een moeilijk begrip is.
Toch willen we laten zien dat ook wij kunnen delen van alles wat we hebben.
Komt u ook? U bent welkom om 11.00 uur in de Levensbron.
Na de dienst lopen we terug naar school.
Fietscontrole
Fietsen zonder licht in het donker is levensgevaarlijk. Jaarlijks worden
ruim 600 kinderen van 0-14 jaar opgenomen in het ziekenhuis na een
verkeersongeval en vallen er 35 verkeersdoden onder kinderen. Met
goede fietsverlichting neemt het risico met 20% af om in het donker te
worden aangereden. Daarom organiseert de ANWB Lichtbrigade na
drie succesvolle jaren ook dit jaar weer de fietsverlichtingsactie! De
Horizon maakt graag gebruik van deze actie, omdat uiteraard ook bij
ons de verkeersveiligheid hoog in het vaandel staat.
Op dinsdagochtend 21 november wordt bij de fietsen van groep 3 tot en met 8 de verlichting gecontroleerd.
Deze kinderen nemen die ochtend dus hun fiets mee naar school!

Agenda
9 november
10 november
14 en 16 november
21 november
17-24 november
29 november

Informatieavond continurooster (19:00 uur)
Voorleeswedstrijd
Oudergesprekken
Fietscontrole
Week van de Mediawijsheid
Dankdag 11.00 uur De Levensbron

KOMJOK
Op vrijdagavond 17 november vind is er weer KomJok en dit keer vind het plaats in De Horizon!
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?
KOMJOK is een supergave vorm van kerk-zijn buiten het kerkgebouw!! En echt iedereen mag meedoen.
Wanneer? Vrijdag 17 november van 17.30-19.30 uur.
Waar? Basisschool De Horizon, Cromvlietstraat 9, Rilland
Je bent welkom vanaf 17.00 uur voor iets lekkers en iets te drinken.
Deze keer is het thema STORM!
Opgave vooraf is nodig. Dit kan t/m maandag 13 november via komjok@zeelandnet.nl
Groeten van:
Jessica, Jooske, Lydia, Sabine en Wim.

Niemand wil met ‘m spelen.
“Weinig kinderen willen met Pieter spelen. Hij probeert steeds contact te maken, maar ’t lukt niet. Kinderen
vinden ‘m vaak te druk en lawaaiig. Hij kan ’t vaak niet laten om andere kinderen even te duwen of te
stompen. De juffrouw moet er vaak iets van zeggen. Ook moeder ziet dat de kinderen uit zijn klas hem vaak
uit de weg gaan en na schooltijd liever niet met hem afspreken”.
Een reden waarom kinderen geen of weinig vriendjes hebben is dat ze op een verkeerde manier contact maken.
Ze zijn druk, wild, schreeuwen te hard, ze doen voordat ze denken.
Deze kinderen hebben niet in de gaten dat ze andere kinderen afschrikken. Voor ouders kan het best moeilijk zijn
hiermee om te gaan. Wat kun je doen om je kind te helpen?
Enkele tips:
 Vertel uw kind op een rustig moment waarom zijn manier van contact maken niet werkt.
 Laat uw kind zelf bedenken waarom ’t mis gaat. Dat kan goed met het “Stel dat spel…..”. Bijvoorbeeld:
“Stel dat jouw klasgenootje je steeds een duw geeft. Hoe zou jij dat vinden en wat zou jij doen?”
 Laat uw kind zelf bedenken hoe hij met andere kinderen samen kan spelen en vriendjes kan maken. Laat
uw kind dit daarna zelf uitproberen en kijk later samen met hem hoe het goed ging.
 Geef uw kind complimentjes wanneer hij wel met andere kinderen samen speelt.
 In sport en spel leert uw kind met anderen om te gaan. Bekijk samen met uw kind of hij aan een teamsport
zou willen deelnemen.
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.

Over Schoenmaatjes
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau:
Schoenmaatjes is dé kans voor kinderen om iets concreets te doen voor
kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd.
Als Schoenmaatje vullen zij een schoenendoos met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed.
Jaarlijks doen tienduizenden kinderen met deze actie mee.

Hier gaan wij dit jaar met de Horizon ook weer aan meedoen!
We maken er meteen een coöperatieve schoolactie van, want per klas gaan we een aantal dozen vullen.
In de week van 6 november gaan we met elkaar spullen verzamelen:
schoolspullen, klein speelgoed en toiletartikelen.
Kijk voor ideetjes eens op het verlanglijstje in de folder hieronder. Dit jaar worden de kinderen in Ghana,
Irak, Albanië, Sri Lanka en Moldavië verwend.
In teams bedenken de leerlingen voor wie ze een doos gaan samenstellen (jongen/meisje in de leeftijd
van … jaar) en gaan hem samen mooi versieren.
In week 46 hopen we dat we namens de Horizon weer veel mooie cadeaus kunnen samenstellen!
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Eind november worden de dozen naar een inleverpunt in Heinkenszand gebracht.

