Beste ouders, beste jongens en meisjes,
We hopen dat jullie na een fijne vakantie helemaal goed zijn uitgerust en weer zin hebben om maandag te
beginnen.
In de vakantie zijn we al bezig geweest om alles op school in orde te maken zodat jullie maandag met je juf of
meester in je nieuwe klas kunnen beginnen met alle spullen om goed van start te kunnen gaan.
In dit infoblad vinden jullie een heleboel informatie om alvast een klein beetje te wennen aan het idee dat we
maandag weer naar school gaan...
Voor nu nog een prettig weekend en TOT ZIENS!!
Groeten, ook namens alle juffen en meesters,
Corina Mackloet
Team “De Horizon”
****
Formatie
Volgend schooljaar zal de formatie er als volgt uitzien:
groep 1-2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8

juf Karen
juf Petra
meester Alfons (maandag en dinsdag) en juf Danielle.
juf Suus en juf Carla (donderdag)
juf Nicky en juf Carla (vrijdag)
juf Karin (maandag en dinsdag) en juf Maartje
juf Siöbhān

Marijn Witkam blijft 2 dagen per week op dinsdag en vrijdag werkzaam als conciërge.
Meester Rinus blijft komend schooljaar als vrijwilliger een ochtend per week helpen.
Meester Alfons is ICT-er en plaatsvervangend directeur.
Juf Karin is intern begeleider en
juf Corina is directeur.
Na de zomervakantie is er extra assistentie op donderdag in groep 5 en op vrijdag in groep 6 door juf Sanne
In groep 3 is er extra assistentie op dinsdag en donderdag door juf Erna.
Hieronder stelt juf Erna zich al kort aan u voor.
Beste ouders/verzorgers,
De komende maanden van dit nieuwe schooljaar ga ik op dinsdag en
donderdag ter ondersteuning van Petra in groep 3 helpen. Mijn naam is Erna
van Maldegem en ben ooit in Rilland begonnen met werken op de Rietvink . Na
die tijd ben ik naar Walcheren vertrokken en heb daar jaren voor de klas
gestaan. Samen met mijn man wonen we op Noord-Beveland en we hebben
twee dochters . De laatste jaren heb ik veel gewerkt binnen ons eigen bedrijf
en regelmatig ingevallen op school. Ik heb nu gekozen om toch weer meer
voor de klas te staan, omdat toch mijn passie in het onderwijs ligt. Donderdag
heb ik kennis gemaakt met het hele team en dat was heel gezellig! Ik heb er
superveel zin in te beginnen!
Luizenzakken:
Alle luizenzakken zijn gecontroleerd en bij de nieuwe groep opgehangen. De luizenzakken die kapot of versleten
zijn hebben we niet vastgemaakt. U kunt die dan even mee naar huis nemen om te repareren. U kunt ook een
nieuwe luizenzak kopen bij de leerkracht.
Die kost € 3,-

AUGUSTUS 2018

Gym
Maandagmorgen is er nog geen gym ook al staat dit op het rooster, het is wel zo rustig om gewoon in de klas te
beginnen.
Zwemles
Groep 4 heeft dit schooljaar zwemles op maandagochtend. Ze hebben voor de eerste keer zwemles op maandag 3
september.
Kennismakingsgesprekken
In de tweede week worden de ouders van de leerlingen uit groep 3, 4, 5, 7 en 8 uitgenodigd om kennis te maken
met de nieuwe leerkracht. In de bijlage vindt u hiervoor het rooster. Juf Karen en juf Nicky hebben vorig jaar al
kennis gemaakt met de ouders, maar u kunt met hen ook een afspraak maken als u dat wilt.
Hoofdluiscontrole
Volgende week is er hoofdluiscontrole in alle groepen.
•
•
•
•
•
•
•

groep 1-2 dinsdag
groep 3 dinsdag
groep 4 vrijdag
groep 5 woensdag
groep 6 woensdag
groep 7 vrijdag
groep 8 vrijdag

AC
In het nieuwe schooljaar is er een vacature in onze Activiteitencommissie. Hebt u belangstelling om leuke extra
activiteiten voor de leerlingen mee te organiseren, geef u dan op bij een van de leden van de AC of bij meester
Alfons.
Voor schooltijd binnen komen
Groep 1 t/m 3.
Ouders die een kind in groep 1 t/m 3 hebben, kunnen hun kind vóór schooltijd in de klas brengen en daar afscheid
nemen. Voor de kinderen van groep 1-2 is de ingang langs het speelleerplein of langs de achteringang. De
kapstokken van groep 1-2 zijn in de kleuterberging. De kapstokken van groep 3 zijn in de hal bij de lerarenkamer.
Wilt u daarna alstublieft meteen naar buiten gaan. Dit in verband met de drukte in de klas. U kunt natuurlijk altijd de
leerkracht aanspreken wanneer dit noodzakelijk is.
Laat uw kind zelf het meegebrachte eten en / of drinken (voorzien van naam) op de bekertafel zetten, zodat uw
kind bij het fruitkwartiertje weet waar het gezet is en wat het bij zich heeft. Dit geldt ook voor het ophangen van de
(gemerkte) jas en tas van uw kind. De jassen en tassen worden in de luizenzak gedaan, die voorzien zijn van de
namen van de kinderen. Het is raadzaam uw kind te leren dit zelf te doen, omdat uw kind na het buitenspelen zijn /
haar jas ook weer op moet hangen in de luizenzak.
In verband met de drukte verzoeken wij alle ouders met klem om uiterlijk vijf minuten voordat alle andere kinderen
binnenkomen, naar buiten te gaan. Dit om opstoppingen bij de ingang te voorkomen, als de andere groepen bij de
buitenbel naar binnen komen.
Groep 4 t/m 8.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 kunnen ’s morgens tijdens de inlooptijd hun tas aan de kapstok hangen en in
de klas aan hun tafel al een werkje pakken. Het is niet de bedoeling dat ze in de gang blijven hangen of door de
school gaan lopen. U kunt ‘s morgens de leerkracht in de klas aanspreken wanneer dit noodzakelijk is. Als de
leerkracht op het plein surveilleert is de deur van de klas dicht en is er geen inloopmoment.
Ook ‘s middags is er voor groep 4 t/m 8 inlooptijd.
Dit is veranderd dit schooljaar:
Alleen kinderen die binnen een werkje komen doen mogen voor schooltijd naar binnen! Bekers, bakjes en
andere spullen blijven in de tas en zetten / hangen ze buiten bij de kapstok weg totdat de zoemer gaat en ze
in de rij gaan staan om naar binnen te gaan.
Het schoolplein is open: één kwartier vóór de aanvang van de morgen- en middagschooltijd. De leerkrachten
openen dan het hek en houden toezicht. Spelen op het schoolplein vóór 8:15 uur en na schooltijd is in verband met
het ontbreken van toezicht verboden. Laat uw kind dus niet vóór 8:15 uur of 13:00 uur in de buurt van school
rondlopen.

MR
Samuel Dijkstra heeft zich wegens drukke werkzaamheden afgemeld voor de MR. Er is op dit moment dus een
vacature. In het nieuwe schooljaar bestaat de MR nu uit juf Karin en juf Karen namens het team en Jessica Stols
namens de ouders.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij de MR terecht. Uiteraard kan dat ook voor andere zaken!
U kunt dat doen door ons aan te spreken of te e-mailen naar mrdehorizon@outlook.com.

Agenda
20 augustus 2018
28 en 30 augustus 2018
5 september 2018
10 september 2018
10-11-13 september 2018

Eerste dag nieuwe schooljaar
Kennismakingsgesprekken
Startviering in De Levensbron
Jaarvergadering Ouders - AC – MR – Team
Informatieavond alle groepen
Schoolfotograaf

