Beste ouders / verzorgers,
De komende twee weken gaan we het vijfdagenmodel
van het continurooster uitproberen. Het is voor De
Horizon echt een probeerperiode. De scholen in
Nederland die hier inmiddels al mee werken zijn erg
positief. Ook wij proberen te kijken wat goed is voor de
kinderen en hun leerproces en of het continurooster
daaraan bij kan dragen. Alleen door het te proberen
kunnen we ervaren wat de voor- en nadelen zijn. We
hopen dat u ook zo tegen deze proefperiode aankijkt.
Na deze proefperiode kunnen we alles op een rijtje
zetten en volgt er een informatieavond en een enquête,
waarna uw mening telt: zijn de meeste gezinnen niet voor
het continurooster dan zal het komend schooljaar nog
niet doorgaan.
Op de algemene informatieavond half september waren
veel ouders. Met algemene stemmen werden Marloes
Freijser, Leontien van Leeuwen, Esther van Embden en
Stephanie Schuurmans in de AC gekozen. De MR
presenteerde hun jaarverslag en peilde de mening van
de aanwezigen over verschillende schoolzaken. Daarna
konden de aanwezigen in de klas(sen) van hun
kind(eren) nog informatie krijgen over de leerstof en de
afspraken. De ouders die verhinderd waren hebben dat
per E-mail toegestuurd gekregen.
Het tweejaarlijks hoogtepunt van onze extra activiteiten
voor de leerlingen komt er al weer snel aan. De Grote
Avond in het Dorpshuis op vrijdag 27 oktober. Zo goed
als alle rollen zijn al verdeeld, decorstukken ontworpen,
kleding bedacht, liedjes geoefend3. Geweldig! We
bedanken nu alvast alle ouders die hier samen met ons
een succes van gaan maken!
***
Team “De Horizon”
Nieuwe leerlingen
We mogen weer nieuwe leerlingen verwelkomen op onze
school:
Nicola Golisz, Izel Tabur, Zeynep Tabur en Sofia
Aarnoudse.
We wensen jullie een hele fijne tijd toe op de Horizon!
Trefwoord:
Week 40 en 41 (2 t/m 13 oktober): Samen leven
Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen,
mensen met een verschillende achtergrond.
Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit, o.a. naar Jericho (Jozua
2); De twaalf stammen steken de Jordaan, de grens over.
In/bij de rivier leggen ze symbolisch twaalf stenen neer
(Jozua 3); Jericho wordt ingenomen met hulp van
Rachab (Jozua 5); De dood van Jozua (Jozua 24).
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).

Schoolfotograaf
Morgen, maandag 2 oktober, zal de schoolfotograaf onze
school bezoeken.
Alle kinderen zullen individueel op de foto gezet worden en
met hun klasgenoten.
Daarnaast zullen er broertjes- en zusjesfoto's gemaakt
worden van de kinderen die daarvoor aangemeld zijn. Het
tijdschema zou inmiddels in uw bezit moeten zijn.
Wij kijken uit naar een flitsende dag!
Foto’s en filmpjes
Zoals in onze schoolgids staat: wij kunnen ons
voorstellen dat er mensen zijn die om welke reden dan
ook hun kind niet op de website willen zien. Uiteraard is
dat uw goed recht en daar houden wij graag rekening
mee.
Op school of per e-mail kunt u aangeven dat u uw
kind(eren) niet op de website wilt zien. Wij houden hier
dan rekening mee door foto’s waarop uw kind zichtbaar
is te bewerken en er uw kind uit te wissen dan wel
onherkenbaar te maken.
We maken u er nog wel op attent, dat als u op school
foto’s maakt of filmt (bijvoorbeeld bij het vieren van de
verjaardag van uw kind), u dit niet zonder toestemming
van school mag publiceren op Facebook of iets
dergelijks! Dit doen we, omdat er van sommige kinderen
geen foto’s gepubliceerd mogen worden.
U mag wel foto’s vanaf onze website delen. De ouders
van de leerlingen die hierop te zien zijn, hebben wel
toestemming gegeven voor publicatie.
Voor studie- of nascholingsopdrachten wordt er soms in
de klas gefilmd. Deze filmpjes worden alleen intern
gebruikt en niet gepubliceerd.
Grote Avond
De Grote Avond is dus dit jaar op vrijdag 27 oktober.
De leerlingen van groep 1 tot en met 4 spelen in de
middagvoorstelling hun musical ‘De verjaardag van
Assepoester’ in het Dorpshuis.
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 spelen in de
avondvoorstelling hun musical ‘De Boekenwurm‘ in het
Dorpshuis.
U krijgt een beperkt aantal toegangskaarten voor de
voorstelling waarin uw kind meespeelt.
De officiële uitnodigingen komen er aan, maar noteert u
vast in uw agenda de aanvangstijd van de
voorstellingen?
• De middagvoorstelling begint om 16.30 uur.
• De avondvoorstelling begint om 19.30 uur.
NB. uw kind(eren) worden eerder dan de aanvangstijd op
school verwacht om zich om te kleden en te laten
schminken. Ook daarover krijgt u nog een bericht.
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Om de kosten van de Grote Avond te kunnen dekken is
er die dag een verloting in het Dorpshuis. U kunt ons
helpen door die dag loten te kopen en / of door prijzen
voor de verloting ter beschikking te stellen. U kunt uw
prijzen afgeven bij een van de leerkrachten.
Alvast bedankt!
Continurooster
Vanaf 2 oktober draaien we een proefperiode van twee
weken met het continurooster.
Alle leerlingen zijn dan om 14.00 uur uit.
Tips:
• U moet uw kind dus ’s morgens eten en drinken
meegeven voor
o de ochtendpauze van 10:00 uur,
o de lunch
o 14:00 uur als u uw kind opgegeven hebt voor
de naschoolse opvang
• Als uw kind ’s middags gym, een spreekbeurt of iets
dergelijks heeft moet het dus al ’s morgens die
spullen meenemen!
Hoe zit het nu met de middagpauze?
Tijden:
• De leerlingen van groep 1-2 eten met de leerkracht
van 12.00 uur tot 12.30 uur. Daarna spelen zij buiten
tot 13.00 uur.
• De leerlingen van groep 3 en 4 eten met de
leerkracht in de klas van 12.00 uur tot 12.15 uur en
spelen dan tot 12.30 uur buiten.
• De leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 spelen eerst van
12.00 uur tot 12.15 uur buiten en eten dan tot 12.30
uur in de klas. Daarna vangen de lessen weer aan.
Eten en drinken:
Bij het eten en drinken houden we ons aan dezelfde
regels die bij het overblijven gelden:
• Voor en na het eten zijn we even stil om een kruisje
te maken.
• We eten gezellig en netjes en blijven tijdens het eten
zitten.
• We eten eerst brood en fruit en pas daarna evt. een
klein koekje en / of snoepje.
• We eten minimaal 1 boterham en drinken ook iets.
• Met andermans eten halen we geen geintjes uit, want
niemand vindt het prettig als een ander aan je eten
zit. We ruilen ook geen eten of snoep.
• Groep 4 t/m 8 eet de eerste 5 minuutjes stil, daarna
kan er 5 minuutjes ook zachtjes gepraat worden en
de laatste 5 minuutjes kan er zachtjes al opgeruimd
worden.
Op donderdag 12 oktober heeft onze hele school gym.
We willen aan de ouders vragen om hun leerlingen van
groep 1-2 (ook de groep 2-leerlingen van groep 2-3) die
ochtend tussen 8.15 en 8.30 uur naar de kleedkamer te
brengen, zodat we om 8.30 uur kunnen starten met de
gymles.
Alvast bedankt!

Even voorstellen (1)
Mijn naam is Nicky Hazeleger. Sinds twee jaar woon ik
samen met Martin in Yerseke. Van kleins af aan wil ik al
juf worden. Vroeger omdat ik leuke ervaringen heb gehad
in mijn basisschooltijd, nu omdat ik het een uitdaging vind
om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van
kinderen. Een steentje waar iemand weer verder op kan
bouwen.
Ik volg de pabo opleiding op de HZ
in Vlissingen en ik loop mijn LIOstage (leraar in opleiding) in groep
5 van basisschool De Horizon. Nog
een half jaar en ik mag mij hopelijk
gediplomeerd juf noemen.
Op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag zal ik op school te
vinden zijn. Onder begeleiding van
juf Suus zal ik de lessen
overnemen. Voor mijn
eindopdracht zal ik onderzoek
doen in de groep/ school. Hierbij ga
ik mij richten op het
rekenonderwijs.
De eerste weken stage zitten erop,
en met een glimlach kijk ik hierop
terug! Deze school, collega’s,
ouders en kinderen voelen als een
‘warm bad’ waarin ik in terecht
gekomen ben.
Mocht u als ouders en/ of verzorgers nog vragen hebben,
stel ze dan gerust.
Even voorstellen (2)
Beste kinderen en ouders/verzorgers,
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Erik
Steegmans en ik mag dit schooljaar op de dinsdag- en
donderdagochtend aan sommige kinderen wat extra
ondersteuning geven.
Ik ben 61 jaar oud
en ben al 39 jaar in
het onderwijs
werkzaam. Ik ben
gestart op een
defensie-school in
Duitsland in de
plaats Stolzenau.
Ik gaf daar les aan
de kinderen van
Nederlandse
militairen, waarvan
het gezin daar in
Duitsland woonde.
Mijn vrouw Els en
ik hebben daar 15
jaar gewerkt. Onze
kinderen
Annemarie, Gerda
en Martin zijn daar geboren.
Aan alle klassen heb ik les gegeven en heb 2
schoolleidersopleidingen gevolgd. Het laatste jaar in
Stolzenau was ik adjunct-directeur.
In 1994 heb ik gesolliciteerd op een vacature voor een
directeur op de St. Willibrordusschool in Zierikzee en

werd ook aangenomen. Op deze school heb ik 23 jaar
mogen werken.
Bij Prisma had ik aangegeven in oktober 2018 met
pensioen te willen gaan. In goed overleg hebben we toen
besloten het in het laatste jaar voor mijn pensionering het
wat rustiger aan te gaan doen. Ik ga 1 dag in de week
minder werken en mag naast de twee ochtenden op de
Horizon administratieve taken op het Prismakantoor
vervullen. Een hele mooie manier om vast te wennen aan
wat meer vrije tijd.
Ik hoop op een goede samenwerking met u allen.
Erik Steegmans
Even voorstellen (3)
Mijn naam is Iris Meeuwsen en het komende jaar zal ik
elke maandag aanwezig zijn op de Horizon in o.a. groep
6 bij juf Chantal. Ik zit in het 2e jaar van de PABO op de
HZ in Vlissingen. Voordat ik aan deze opleiding ben
begonnen heb ik de opleiding Onderwijsassistent op het
Kellebeek College in Roosendaal afgerond. De reden dat
ik verder ben gaan studeren is omdat ik er enorm van
geniet om kinderen te laten leren maar vooral ook om
met ze te werken. In mijn vrije tijd volg en geef ik
trainingen bij rolschaatsvereniging SEO en werk ik in een
café/restaurant.
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 vier succesvolle jaren ook dit jaar
weer de fietsverlichtingsactie!
De Horizon doet graag mee aan deze actie, omdat
uiteraard ook bij ons de verkeersveiligheid hoog in het
vaandel staat. De fietsen van groep 3 tot en met 8
worden in november gecontroleerd, maar controleer nu
alvast zelf de verlichting van de fiets van uw kind.
U kunt de datum van de fietscontrole in het volgende
infoblad vinden.
Nieuwe rapportperiodes
Vanaf dit schooljaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m
8 geen drie, maar 2 rapporten per jaar.
Half november is er de gelegenheid voor ouders om,
halverwege de eerste rapportperiode, de resultaten te
bespreken met de leerkracht.
De kinderen krijgen in het schooljaar twee keer een
rapport:
• Het eerste rapport krijgen de kinderen 2 februari
mee.
• Het tweede rapport krijgen de kinderen 22 juni mee.
N.B.
Het hele jaar door kunt u online de resultaten van uw
kind volgen op het Ouderportaal van Parnassys.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2017 loopt van 4 tot en met 15
oktober 2017. Het thema is: Griezelen. Gruwelijk eng!
Het Kinderboekenweekgeschenk voor 2017 is
Kattensoep geschreven door Janneke Schotveld en
geïllustreerd door Annet Schaap.
Ieder jaar ontvangt u tijdens de Kinderboekenweek gratis
het Kinderboekenweekgeschenk bij besteding van
tenminste 10 euro aan kinderboeken bij uw boekhandel.
Kattensoep
Boeli logeert met zijn kat Obama bij zijn opa. Er is iets
vreemds aan de hand in opa’s buurt: er verdwijnen
katten. Samen met opa’s buurmeisje Lucy probeert Boeli
het mysterie op te lossen.
Wie zit er achter de mysterieuze
kattenverdwijningen? En nog
belangrijker: wat gebeurt er met de
katten? Als ook Boeli’s eigen kat
Obama verdwijnt, begint de tijd wel
erg te dringen3
Tournee Janneke Schotveld en
Annet Schaap
Tijdens de Kinderboekenweek 2017
reizen de makers van het
Kinderboekenweekgeschenk,
Janneke Schotveld en Annet
Schaap, door het land. De
dichtstbijzijnde boekhandels en bibliotheken die zij
bezoeken voor interviews, presentaties en
signeersessies zijn in:
Goes: Bibliotheek Oosterschelde
(dinsdagochtend 10 oktober)
Middelburg: De Drukkery
(dinsdagmiddag 10 oktober)
MR
Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de MR-vergadering in september hebben wij
onder andere gesproken over de proef andere
schooltijden.
We hebben afgesproken dat er op donderdag 9
november een informatieavond over dit thema wordt
georganiseerd. De uitnodiging volgt.
In de week na de informatieavond volgt er een enquête.
De MR heeft binnenkort nog een extra vergadering
ingepland om verdere invulling van deze informatieavond
en de enquête vorm te geven.
Mocht u tijdens of na de proefperiode andere schooltijden
vragen hierover 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.
Groeten vanuit de MR,
Samuël Dijkstra, Nynke Zijda,
Karin Sauter en Marisca Schouten

Groep 8
Na het veelvuldig terug te horen in de klas en in de
leerlingenraad dat het jammer is dat groep 8 niet meer
mee mag op schoolreis, hebben wij besloten om dat
vanaf dit schooljaar weer te doen.
Ook willen wij dit schooljaar in groep 8 ‘De Nacht van 8’
uitproberen. Dit zal op de laatste woensdag van het
schooljaar plaatsvinden. De kinderen zullen die dag de
generale repetitie hebben, de schoolvoorstelling van de
musical overdag opvoeren en dan zoals gebruikelijk voor
de ouders een avonduitvoering hebben. Het is
gebruikelijk dat er daarna een feest op school plaatsvindt
voor groep 8. Normaal gesproken gaan de kinderen na
het feest met hun ouders naar huis. Dit jaar willen we
graag met de kinderen op school blijven slapen en ‘s
ochtends nog gezellig samen ontbijten. Daarna zijn de
kinderen van groep 8 vrij en hebben ze vakantie. De
details van dit alles zal te zijner tijd met u worden
gedeeld.

Kamer opruimen
De slaapkamer van Jos (6 jaar) is altijd een puinhoop.
Elke keer zegt zijn moeder dat hij zijn kamer op moet
ruimen. En elke keer weer komt er ruzie van.
Het is vervelend om steeds maar weer tegen je kind te
zeggen dat hij zijn kamer op moet ruimen en dán te
merken dat hij het wéér niet heeft gedaan. Opruimen is
een taak die kinderen nog moeten leren. Daar hebben ze
hulp bij nodig.
Enkele tips:
- In het begin is het prettig voor uw kind als u hem helpt
bij het opruimen.
- Voorkom dat uw kind veel tegelijkertijd moet opruimen.
Elke dag een beetje opruimen is gemakkelijker dan één
keer in de week een hele boel.

Open ochtend
Op donderdag 2 november wordt er op alle VVE-Locaties
in Rilland weer een open ochtend gehouden. De Kibeovestigingen en alle basisscholen zetten de deuren open
voor ouders met jonge kinderen die graag eens willen
kijken bij de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en
kleutergroepen. We heten u van harte welkom!
Thuis oefenen met de schoolprogramma’s
Vanaf dit schooljaar werken we op school met
Cloudwise. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben
ondertussen al informatie gekregen hoe ze thuis alle
schoolprogramma’s kunnen doen.
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 is het mogelijk om
de Ambrasoft-producten die we op school gebruiken
thuis te oefenen. De leerlingen die deze mogelijkheid nog
niet geactiveerd hebben krijgen morgen een brief mee
met een activeringscode. Hou dus de tas van uw kind in
de gaten!
Belangrijke data:
2 oktober
2 - 13 oktober
5 oktober
16 - 20 oktober
27 oktober
2 november
9 november

Schoolfotograaf
Proef continurooster
Leerlingen vrij: Stakingsdag
Herfstvakantie
Grote Avond
Open Ochtend
Informatieavond MR

- Spreek af wát er opgeruimd moet worden,
bijvoorbeeld:
“Ik wil dat je elke dag je vuile was in de wasmand
doet”.
“Wat je gemaakt hebt en mooi vindt mag je laten staan.
De losse blokken doe je terug in de kist”.
- Spreek af wie wát opruimt.
“Als jij de prullen in de prullenbak doet, dan leeg
ik de prullenbak”.
- Prijs uw kind voor het opruimen.
“Gezellig al die knuffels zo netjes op de plank”.
Het kan gezellig zijn om sámen met uw kind zijn kamer
op te ruimen. Dat betekent niet dat u alles voor uw kind
opruimt.
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.

