Beste ouders,
In de komende vastentijd staan we er ook bij stil dat de welvaart ongelijk verdeeld is in de wereld. Delen is de sleutel om
aan die ongelijke verhouding, dichtbij en ver weg, iets te doen. Echt delen is als je iets opgeeft, als het moeite kost en
misschien een beetje pijn doet (en niet: wegdoen wat je toch niet nodig had). Dan heeft het delen ook betekenis omdat je
deelt in het gemis en de zorg van de ander.
Voor de hele wereld de armoede oplossen lukt niemand. Maar leren delen, samen doen met spullen en niet alleen maar
voor jezelf houden, daar kunnen zelfs de jongsten in oefenen. Het volgende onderbouwliedje Veel te vol vat dat mooi
samen.
Veel te vol en veel te veel,
alles waar ik niet mee speel.
Leen maar uit!
Veel te veel en veel te vol,
kijk, mijn kledingkast staat bol.
Geef maar weg!
Wil je ruilen? Samen spelen?
Wie heeft weinig? Wie wil delen?
Heb jij weinig? Leen van mij.
Daarna zijn we samen blij.
Alsjeblieft!
Dank je wel!
We hopen dat u met plezier deze “Info De Horizon” voor de maand februari gaat lezen.
Team “De Horizon”
****
Nieuwe leerlingen
We vinden het fijn dat we weer nieuwe leerlingen op onze school mogen verwelkomen: Kyano Bout en Dylan de Meij.
We wensen jullie een heel fijne tijd toe op De Horizon!
Trefwoord
Veel en weinig (19 februari t/m 16 maart)
Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen.
Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas 12); De rijke jongeling (Lucas 18); Intocht in Jeruzalem
(Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).
Donker en licht (19 maart t/m 6 april)
Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen. Pasen als overwinning op de duisternis en
als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
Bijbel: Licht onder de korenmaat (Matteüs 5); Licht voor de wereld (Johannes 8); Lijdens- en paasverhalen (Johannes 18
t/m 21).
Duurzaam (9 t/m 20 april)
Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te zetten voor een duurzame wereld.
Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9).
Muziek (23 april t/m 11 mei)
Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek vertelt en muziek doet vergeten.
Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis.
Bijbel: Psalmen.
Stagiaire
We hebben weer een nieuwe stagiaire op school: Evi Traas. Zij is op maandag en dinsdag op school om onze conciërge
Marijn te ondersteunen.
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Voorjaarsvakantie en carnaval
Met carnaval hebben alle leerlingen op maandag 12 en dinsdag 13 februari vrij.
De voorjaarsvakantie begint op vrijdag 16 februari voor groep 1 tot en met 4 om 12.00 uur en voor de groepen 5 tot en
met 8 om 15.30 uur.
We zien de leerlingen graag maandag 26 februari weer terug op school.
Vastenactie – viooltjesverkoop
Op donderdag 1 maart houden we weer een viooltjesverkoop voor onze jaarlijkse Vastenactie. U ontvangt hierover na
carnaval een aparte brief.
Parkeren bij de school
We willen u graag 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
onoverzichtelijk en dus onveilig.
Nieuws van de Medezeggenschapsraad
Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de MR-vergadering in januari heeft de MR onder andere de kwaliteitsrapportage bekeken. We krijgen vanuit
stichting Prisma overzichten waarin de kwaliteit van het onderwijs op scholen geëvalueerd is. Hier kijken wij kritisch naar
en verbeterpunten voor onze school lichten we verder uit. De school is bezig de kwaliteit verder te ontwikkelen door 'leren
zichtbaar maken' en 'EDI' (expliciete directe instructie) toe te passen tijdens de lessen. Zo proberen de leerkrachten
zoveel mogelijk uit de kinderen te halen en blijven zij zich ontwikkelen.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u ook altijd bij de MR terecht. Dat kan door ons aan te spreken of door ons te e-mailen
naar mrdehorizon@outlook.com .
Gezamenlijk VVE-thema ‘Kunst'
Vanaf maandag 26 februari tot en met 20 maart werken alle VVE-locaties in Rilland en de kinderen van groep 1-2-3 over
Kunst.
Er komt nog een uitnodiging, maar we willen u alvast attent maken op de datum van de afsluiting van het thema. Noteert
u 20 maart 18.00-19.00 uur in uw agenda? De afsluiting vindt dit jaar plaats op De Reigersberg. We hopen u te mogen
begroeten!
Nieuwe rapporten
Vrijdag 2 februari krijgen alle leerlingen hun eerste rapport nieuwe stijl mee naar huis. Dit uitgebreide rapport (in een
map) gaat de hele basisschoolperiode mee en geeft zo een goed overzicht van de ontwikkeling van uw kind. Tijdens de
rapportgesprekken geven we u hier graag een toelichting op, als u vragen hebt.
Wilt u vrijdag een grote tas meegeven aan uw kind, zodat deze A-4 map netjes mee naar huis genomen kan worden?
Alvast bedankt!
De rapportgesprekken zijn op 6-7-8 en 15 februari. U heeft hiervoor de uitnodiging vorige week ontvangen.
NOODKREET!
Het jeugdwerk in Rilland is dringend op zoek naar een nieuw bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris). De
functies houden niet veel werk in, maar moeten wel gedaan worden om een stichting te kunnen zijn. Help ons ervoor te
zorgen dat de kindervakantieweek, het knutselen bij de plakvingers, de kistavonden en alle andere jeugdactiviteiten in
Rilland door kunnen blijven gaan. Alles staat of valt met of zonder u hulp, dus meldt u aan!
Zonder bestuur geen stichting, dus geen activiteiten meer in Rilland! Ondersteuning bij al deze taken vanuit het
jongerenwerk is geen probleem.
Meer informatie over het jeugdwerk of de taken: s.koeman@reimerswaal.nl of 06-24928651.
Agenda
2 februari
3 februari
6-7-8-15 februari
9 februari
12-13 februari
19 t/m 23 februari
1 maart
20 maart

Eerste rapport mee
Kindercarnaval Rilland. 13:00 uur verzamelen voor de optocht bij de Nieuwe Vliedberg.
Rapportgesprekken
Carnaval op school. Alle leerlingen om 12:00 uur vrij.
Carnaval. Alle leerlingen vrij.
Voorjaarsvakantie. Alle leerlingen vrij.
Viooltjesverkoop
Afsluiting thema Kunst

De baas spelen
Pin (7 jaar) speelt vaak de baas. Als hij met zijn zusje speelt, wil hij altijd bepalen wat ze gaan doen. Wanneer hij zijn zin
niet krijgt, wordt hij woedend. Hij wil alleen spelletjes doen die hij zelf leuk vindt. Zijn zusje moet gewoon maar meedoen,
vindt hij.
Wat doe je als ouder als je kind steeds de baas speelt?
Kinderen spelen vaak de baas om hun grenzen uit te proberen: kan ik haar laten doen wat ik wil? Het is een soort
machtsspelletje. Ieder kind speelt wel eens de baas; dat is niet te voorkómen, dit hoort bij de ontwikkeling.
Sommige kinderen zijn baziger dan andere kinderen. Soms is het voor de baasspeler zelf moeilijk om een vriendje of
vriendinnetje te vinden.
Als je kind altijd de baas wil spelen, kan dat voor andere kinderen heel vervelend zijn. Wat kan je als ouder doen?
Enkele tips:
-

Maak je kind duidelijk dat het niet altijd zijn zin kan krijgen; anderen willen niet altijd doen wat hij wil.

-

Leg uit dat je kind ook soms moet luisteren naar wat anderen willen: samen spelen is ook samen beslissen.

Als één van uw kinderen vaak de baas speelt over zijn broertje of zusje, laat ze dan liever apart spelen, ieder
met eigen vriendjes of vriendinnetjes en met eigen speelgoed.
U kunt “de baas spelen” ook benoemen als “zorgzaamheid”. Bijvoorbeeld: “Ik zie dat jij je zusje wilt leren Lego
bouwen, maar dat is voor haar misschien nog een beetje moeilijk”.
-

Prijs uw kind als het wel leuk samen speelt en niet de baas speelt.

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.

Beste ouders/ verzorgers/ jongens en meisjes,
Op vrijdag 9 februari vieren we carnaval op school.
Alle leerlingen zijn die middag om 12 uur vrij.
De leerlingen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee naar school te nemen.
Ook dit jaar hebben we weer een echt motto:

“As een sprookje”
Misschien helpt het bij de keuze van een carnavalsoutfit,
want wij vinden het erg leuk als jullie allemaal verkleed komen.
Voor het leukst verklede kind is er weer een oorkonde.
Alle leerlingen worden deze ochtend verdeeld in kleine groepjes
en gaan spelletjes spelen op onze Vlaamse Kermis.
Aan het einde van de ochtend presenteren de klassen aan elkaar een yell,
die ze al eerder in de klas geoefend hebben.
Dan wordt het beste optreden beloond met een wisselbeker door prins en prinses carnaval.
Wilt u erop letten dat de kinderen geen vechtattributen,
confetti of spuitserpentines meenemen naar school.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Team De Horizon

