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Beste ouders,

Het zit er weer bijna op: weer een schooljaar voorbij, waarin uw kind heel veel leer en speelmomenten
heeft gehad. Samen met de klasgenootjes en de leerkracht wordt de komende weken het schooljaar
definitief afgesloten, om daarna te gaan genieten van, hopelijk, een vakantie met heerlijk weer.
Wij bedanken u voor uw vertrouwen en medewerking, die ervoor gezorgd hebben dat we voor de
leerlingen samen met u ons beste beentje voor hebben kunnen zetten.

We willen nogmaals de ouderinloop onder de aandacht brengen. Het stond al in het vorige infoblad,
maar we hebben gemerkt dat er nog wat onduidelijkheid was. De ouderinloop is dagelijks mogelijk. U
mag met uw kind mee de klas in om samen met hem/haar aan de slag te gaan of werkjes te bekijken.
Vlak voor half 9 zal in de klas een bel gaan als teken van afscheid nemen en opruimen, zodat de
lessen om half 9 kunnen starten. Uiteraard is de inloop vrijblijvend en zal er naarmate uw kind ouder
wordt minder vaak gebruik van gemaakt worden.

We hopen dat u met plezier ons Infoblad van IKC De Horizon voor de maand juli gaat lezen.

Team “De Horizon”
* * * *

Nieuwe leerlingen
We vinden het fijn dat we weer nieuwe leerlingen op onze school mogen verwelkomen: Roef Schepers
gaat starten in de kleutergroep. Glenn Koolhoven zal na de vakantie starten in groep 5.
We wensen de nieuwkomers veel plezier op De Horizon.

Afscheid groep 8
Dit jaar nemen afscheid van onze school; Liljan Al Khamisi, Tygo Baas, Bayu de
Bruijn, Bente Bruijns, Dominique Dietvorst, Milou van der Ham, Liam van Harn,
Justin de Koning, Dex Martens, Lisa Nieuwenhuijse, Aik Oome, Raf Pauwels, Enya
van den Plas, Qiyaro Schuurman, Zeynep Tabur, Melleney Tunders, Kira Visschers,
Charlotte de Weert en Nona Weststrate.
We wensen hen veel plezier en succes op het voortgezet onderwijs!



Aan het eind van het jaar nemen we ook afscheid van Mikolaj Kosiak. Ook hem wensen we veel
plezier op zijn nieuwe school.

Trefwoord 
In het laatste blok van Trefwoord zoeken we met de kinderen in de verhalen en liedjes naar wat ons
bindt. Zoals in een van Trefwoordliedjes klinkt, te zoeken naar ‘… dat zelfde kloppend hart dat mensen
bemint. Dat liefde kan geven, kan delen in leven en zegt wie je bent: een mens zo gekend als jijzelf

Corona
Momenteel merken wij om ons heen en zien we in de media dat er weer meer besmettingen zijn met
Corona. Er schijnt gewerkt te worden aan sector protocollen, waarbij wij verwachten dat de PO raad
met een nieuw protocol/ stappenplan gaat komen. Het huidige beleid is nog steeds leidend. Dat
betekent dat bij een besmetting 5 dagen quarantaine geldt. Het kind mag weer naar school als het 24
uur klachtenvrij is. Het is belangrijk dat we allemaal wel scherp blijven op dit onzichtbare en niet echt
geliefde virus. Blijf bij klachten testen. Mocht u nog gebruik willen maken van de zelftesten, geef dit dat
aan aan de leerkracht van uw kind dan kan deze wekelijks 2 testen meegeven.

Personeel
Op dit moment zijn we bijna rond met de formatie voor volgend schooljaar. Het is nog niet helemaal
duidelijk wie welke dag zal werken. We zullen we u op de hoogte stellen zodra het plaatje echt
definitief is. Helaas zal juf Daniëlle het onderwijs verlaten en daarom na de zomervakantie niet meer
terug komen. Dit is pas afgelopen week duidelijk geworden. We zijn dus nog op zoek naar een nieuwe
collega waardoor het onderstaande plaatje nog niet helemaal compleet is. We zijn al blij te kunnen
melden dat we opnieuw een meester full time hebben kunnen benoemen op ons IKC. Meester Joost
Demmers komt het team versterken. Hij is al zo’n 15 jaar werkzaam voor Prisma scholengroep
waarvan de afgelopen 8 jaar in Zierikzee. Hij zal zich in een volgend infoblad voorstellen.

groep 1-2 juf Nicky, juf Linda, juf Petra en meester Marcel

groep 3 Meester Marcel, juf Petra

groep 4 Juf Suus en juf Carla

groep 5-6 juf Sascha

groep 7 Meester Joost

groep 8 Juf Siobhan en ?

Juf Evelien zal naast haar 3 dagen IB taken ondersteuning bieden aan groep 3. Juf Corina is
betrokken bij groep 5-6. Juf Carla wordt 2 dagen ingezet om ondersteuning te bieden aan de
verschillende groepen. We hopen u op korte termijn het definitieve plaatje met u te kunnen delen.

Telefonische bereikbaarheid
We horen regelmatig dat we voor schooltijd slecht bereikbaar zijn.
Onze excuses hiervoor. We willen jullie vragen om de
ziekmeldingen zoveel mogelijk tussen 08.00 en 08.20 u te doen.
De ambulante collega’s gaan om 08.20 u naar buiten, waardoor de
telefoon onbemand is. We hebben nu afgesproken dat een collega
een telefoon meeneemt. Mocht u geen contact krijgen, stuur dan
een Parroberichtje naar de juf of meester.

Verkeerssituatie school/ wachten op het plein.
Opnieuw zijn we met een buurtbewoners in gesprek geweest over met name de toegankelijkheid van
de Burgemeester van Gorselstraat. Omwonenden ondervinden hinder van geparkeerde fietsen en
auto’s. De naaste bewoners kunnen soms hun eigen garagepad niet op omdat er fietsen staan op het
pad of fietsen voor oprit. We willen jullie daarom vragen de fietsen zoveel mogelijk aan de kant te
zetten. Ook is er opnieuw melding gemaakt van beschadigingen aan auto’s. Dat is natuurlijk heel
vervelend en wij als school willen dan ook vragen om voorzichtig langs geparkeerde auto’s te gaan en



mocht er zich een keer iets voordoen daar dan melding van te maken zodat we het met elkaar kunnen
oplossen.
Dan is het aan de kant van genoemde straat druk omdat er veel kinderen met de fiets komen. Het kan
misschien helpend zijn om op het plein te wachten zodat er minder ophoping is bij het hek. De ouders
waarvan de kinderen die nog niet zelf op de fiets komen, kunnen wellicht van de uitgang aan de
Cromvlietstraat gebruik maken.

Nieuwe vloeren
In de vakantie wordt er in de school onderhoud gedaan. Zo komen er in enkele
toiletgroepen gietvloeren. Ook komt er bij de hoofdingang een nieuwe inloop en worden
de hal en de huidige lokalen van groep 4,5 en 6 voorzien van een nieuwe vloer. Dat
betekent dat deze ruimten  helemaal leeg gemaakt moeten worden. Wie zou daarmee
kunnen helpen op de laatste vrijdag voor de vakantie. Dit willen we zoveel als mogelijk
aan het eind van de morgen doen. Vele handen maken immer licht werk! U mag zich
opgeven bij juf Corina.

Musical groep 8
Maandag 18 juli presenteert groep 8 de musical in het dorpshuis van Rilland.
In de middag zullen de kinderen van groep 3 t/m 7 de musical gaan kijken en ‘s avonds treden ze nog
een keer op voor de ouders.

Slotviering
Dinsdag 19 juli is om 11.00 uur de slotviering in de Levensbron te Rilland. U bent van harte welkom.
Het thema van de viering is: Bedankt!
U kunt de viering online meekijken of op een later tijdstip terugkijken, door op de link te klikken.

Typen op school
Vanaf het komende schooljaar wordt er op school geen typecursus meer aangeboden. We maken al
jaren gebruik van een ouder versie van Type Basic en deze wordt niet meer ondersteund door de
huidige nieuwe chromebooks. Daarnaast zien we dat de motivatie bij de kinderen erg laag is. Mocht u
willen dat uw kind toch zijn type diploma haalt zijn er voldoende aanbieders op de markt om het thuis
te doen.

Rapportgesprekken
Donderdag 7 juli krijgt uw kind het tweede rapport mee naar huis. In de week daarna zullen de
rapportgesprekken plaatsvinden.
Ook deze keer zullen wij de gesprekken plannen via de agenda in Parro.
Op maandag 4 juli zal de uitnodiging verstuurd worden en kunt u inschrijven op een moment dat voor
u schikt. Wanneer u meerdere kinderen op school heeft, betekent dit dat u ook meerdere keren moet
inschrijven.
Mocht er echt geen enkele mogelijkheid  tussen staan, kunt u altijd contact opnemen met de
groepsleerkracht en samen kijken naar een alternatief.
De inschrijving zal sluiten op vrijdag 8 juli om 22.00 uur.

Gratis boeken van dinsdag 5 juli 14.00u t/m woensdag 6 juli 16.00u
Zoals u weet hebben  we op school een prachtige bibliotheek. De oudere boeken hebben we al eerder
gratis aangeboden, maar we hebben nog meer. Op dinsdag 5 en woensdag 6 juli zullen onder het
afdak bij de ingang van de school op tafels boeken liggen. Kies samen met uw kind gerust iets uit.

Neem een zwerfboek mee!
Wist u dat in het halletje bij de ingang van de school een boekenkast staat met zwerfboeken? Uw kind
mag daar een boek uit meenemen om thuis te lezen. Als het boek uit is, mag het weer terug gezet
worden. Dat hoeft niet! Het boek mag ook gaan zwerven. Neem het op vakantie mee naar de camping
en zet het daar in een boekenkast, laat het in de trein liggen, stop het in een ander
zwerfboekenstation. Dat mag allemaal! In deze kast staan zelfs nieuwe boeken. Stichting Kinderhulp
sponsort dit project en we krijgen ieder jaar 2 dozen met nieuwe boeken.

Poetsweek 11-15 juli 2022



Ieder jaar worden op school alle materialen en klassen net vóór de zomervakantie schoongemaakt. Zo
kunnen we dan weer schoon het nieuwe jaar in. Wij willen u vragen om een handje te helpen. Dit kan
door materialen mee naar huis te nemen of op school aan de slag te gaan. U kunt zich hiervoor
opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind.

Agenda
8 juli Studiedag; alle leerlingen vrij
11 juli Doorschuifmiddag
18 juli Musical groep 8
19 juli Slotviering Levensbron
20 juli Afscheid juf Karen en juf Danielle
21 juli Afscheid groep 8
22 juli Start zomervakantie


