
Juni 2022

Beste ouders,
En zo is het alweer juni.
Donderdag 2 juni is de officiële opening van de Hoofdweg. Alle kinderen van Rilland zijn uitgenodigd
om bij de opening te zijn. De kinderen gaan na de opening mee terug naar school om hun schoolshirt
uit te trekken en dan worden ze gewoon buiten gebracht zoals u gewend bent.

We zijn blij mee te kunnen delen dat we weer een voltallige MR hebben.
De inloop wordt weer als vanouds. Alle info kunt u lezen in dit goed gevulde infoblad.

We hopen dat u met plezier deze “Info De Horizon” van de maand juni gaat lezen.

Team “De Horizon”

Nieuwe leerlingen
We vinden het fijn dat we weer nieuwe leerlingen op onze school mogen verwelkomen:
In mei zijn ook Lovina de Bruijn, Emirdzhan Rumenov en Liam Sleymer begonnen in groep 1-2.
In groep 5 is Azra Köysüren erbij gekomen. In juni start Kacper Luczkienicz. Op de babygroep start
binnenkort Luus de Wilde.
We wensen ze heel veel plezier op De Horizon.

Trefwoord 
De eerste dag van het thema Vreemdeling, maandag 20 juni, is Wereldvluchtelingendag. Een thema
dat door de oorlog in Oekraïne ineens heel dichtbij is gekomen. Mensen zijn niet zomaar
vreemdelingen, ze kunnen van het ene op het andere moment vreemdeling worden, bijvoorbeeld
omdat ze moeten vluchten voor geweld en onrecht in hun eigen land. Dat vreemdeling zijn is een heel
concrete ervaring, zoals het volgende couplet uit een Trefwoordlied weergeeft:

Alles is hier anders:
de huizen, de straten
en hoe ze hier praten.

De kleren, het eten.
Zou iemand hier weten wie ik ben?
Wie ik écht ben?

Over vreemdelingschap gaan ook de Bijbelverhalen over de joodse jongen Daniël die uit Jeruzalem
wordt weggevoerd naar het verre Babel. Hij wordt gedwongen om een andere naam aan te nemen,
ander voedsel te eten en een andere god te aanbidden. Ondanks alle druk slaagt hij er door zijn
geloof in om te blijven wie hij echt is.

Vreemdeling zijn, dat overkomt je wanneer je in een nieuwe, onbekende omgeving
belandt. De vreemdeling spreekt anders, eet anders, leeft volgens andere gebruiken
en heeft misschien ook een ander uiterlijk. In Trefwoord krijgt ‘de’ vreemdeling een
naam, en dan blijkt zij een mens zoals jij en ik. Zoals Angel, een jong meisje,
gevlucht uit Pakistan voor de terreur van de Taliban. Zit in het eerste jaar van het VO,
speelt met vriendinnen, doet aan voetbal en basketbal en zingt in het kinderkoor in de
kerk van Schalkhaar.

Deze en andere verhalen nodigen de kinderen uit om te zoeken 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.’

Week 22 t/m 24 (30 mei t/m 17 juni): Kwetsbaar
Inhoud: Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van het gevoel en de kracht van de
ontroering.
Bijbel: Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16).



Week 25 t/m 26 (20 juni t/m 1 juli): Vreemdeling
Inhoud: Over een thuis zoeken als je je huis verlaat; over aanpassen of jezelf blijven in een vreemde
omgeving.
Bijbel: Het verhaal van Daniël en zijn vrienden (Daniël).

Personeel
Op dit moment zijn we druk bezig met de formatie voor het komende schooljaar. Hoe de groepen
precies verdeeld gaan worden, is nog niet bekend. Helaas zal juf Karen onze school in de
zomervakantie verlaten. Ze gaat vanaf 1 augustus voor de Lowys Porquinstichting aan de slag. Haar
wens om dichter bij huis te gaan werken en een combi van lesgevende taken en IB-zorgtaken te
krijgen gaat daarmee in vervulling. We zijn blij te kunnen melden dat meester Marcel in het nieuwe
schooljaar ons team fulltime komt versterken. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een juf of meester.

Vacatures MR oudergeleding
Voor en na de meivakantie hebben we u op de hoogte gesteld van de twee vacatures in de
oudergeleding van onze Medezeggenschapsraad (MR).
Op deze oproep hebben twee ouders zich aangemeld als kandidaat:

● Nathalie Pieper
● Stefan Koeman

In het geval van twee vacatures en twee kandidaten zijn verkiezingen niet nodig.

Onze MR is dus weer compleet en daar zijn we heel blij mee. Het is belangrijk voor het onderwijs in de
school als ouders en personeel betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling en de besluitvorming.
Hartelijk dank voor de reacties. Blijf het werk van de MR volgen, kijk en denk mee.

De voltallige MR bestaat nu uit:
• Nathalie Pieper (oudergeleding)
• Stefan Koeman (oudergeleding)
• Sascha Baaijens (personeelsgeleding)
• Petra Goossens (personeelsgeleding)

We wensen de MR een goede tijd toe en we zien uit naar een prettige samenwerking.

Inloop
Nu alle corona maatregelen afgeschaft zijn, is het weer mogelijk om ouders welkom te heten in de
school. Sinds enkele weken is de vrijdagochtend aangewezen als inloopochtend waarbij jullie als
ouders een kijkje mogen nemen in de klas van uw kind(eren). Hier heeft al een aantal ouders gebruik
van gemaakt. Van verscheidene ouders hebben we gehoord dat ze het fijn zouden vinden om vaker in
de school te mogen komen.

Vanaf dinsdag 7 juni, na Pinksteren, willen wij de ouderinloop graag dagelijks voor u mogelijk maken.
U mag dan 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 de 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.

Mocht u graag over specifieke zaken contact willen met de leerkracht, willen wij u vragen om een
afspraak te plannen via Parro.

Hopelijk zien wij binnenkort alle ouders een keer tijdens de inloop.

Schoolkamp
Op woensdag 8 juni vertrekt groep 8 op kamp.
Een mooie fietstocht brengt ons op het kampadres in Kapelle en daar gaan we
allemaal leuke, spannende, sportieve activiteiten doen. Na deze geweldige dagen
komen we op vrijdag 10 juni 's middags weer aan in Rilland. Vast en zeker moe,
maar voldaan.



Komt u ons woensdagmorgen om 9.00 uur uitzwaaien bij school? De ouders van groep 8 hebben de
informatie al ontvangen.

Praktisch verkeersexamen
Op woensdag 29 juni vindt het praktische verkeersexamen plaats. De leerlingen van groep 7 oefenen
deze dag mee voor volgend jaar. Voor de leerlingen van groep 8 is het menens.
De leerlingen van groep 8 moeten om kwart over 8 op school zijn.
De leerlingen van groep 7 om half 9.

Boekstart
Bibliotheek Oosterschelde organiseert op woensdag 8 juni én op woensdag 20 juli een Babybieb
activiteit in de Rillandse vesting van de bibliotheek. Deze activiteit is geschikt van 0-2 jaar.
Hieronder vindt u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.
Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.bibliotheekoosterschelde.nl/activiteiten

'filmpje-in-1-minuut'
Onze leesconsulente Meriam heeft weer een  nieuw 'filmpje-in-1-minuut' voor ouders gemaakt. Dit
keer is het onderwerp 'online lezen'. Je vindt het filmpje hier: https://youtu.be/TVNMWV0frZ8
Hierin legt zij uit hoe kinderen met hun gratis bibliotheekpasje ook online boeken kunnen lenen en
lezen.

http://www.bibliotheekoosterschelde.nl/activiteiten
https://youtu.be/TVNMWV0frZ8


Beweegtip   ~bezem hockey ~
Met een paar (oude) flessen, een bal, krijtje en twee bezems probeer je de flessen van de ander om te
rollen. Je mag niet over de middenlijn en alleen de bal raken met de bezem, niet met je voeten.
Vergeet niet om een beetje water in de fles te doen zodat die goed blijft staan. Wie lukt het om alle
flessen van de ander om te krijgen?

Voedingstip   ~hoeveel suiker zit erin? ~

Sportieve groetjes van de gymjuf



Algemene informatie Kibeo groepen

Thema
Wij zijn volop bezig met het thema Familie. Op de peutergroep hebben ze het o.a. over baby’s en
logeren bij opa en oma. Ook hebben de afgelopen weken een aantal kinderen foto’s meegenomen
naar de groep van hun familie. Deze hebben we laten zien en besproken in de kring. Het laatste
thema voor de zomervakantie zal over een paar weken starten. Dan hebben we het over Cowboys en
Indianen.

Braderie Rilland
Zaterdag 11 juni 2022 a.s. is er een braderie in Rilland. Deze zal plaatsvinden aan de Hoofdweg. Wij
als Kibeo IKC de Horizon zullen hier met een mooie kraam staan. Leuke spelletjes en een hoop
gezelligheid. Natuurlijk staan wij er ook voor vragen en/of meer informatie over de opvangvormen die
wij aanbieden. Zien wij u daar?

Afmelden van uw kind
Wij merken dat het afmelden van de kinderen in het ouderportaal momenteel niet door iedereen
gedaan wordt. Wij willen u daarom vragen om wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn op zijn/haar
groep, dit tijdig in te voeren in de ouderportaal en wanneer dit niet lukt kan dit ook doorgegeven
worden aan ons telefonisch of met de overdracht. Zo kan iemand anders weer gebruik maken van
deze plek wanneer er een keer extra opvang nodig. Ook met de vakantieperiode die er weer aan
komt, willen wij jullie vragen om uw vakantie tijdig door te geven of uw kind af te melden in de
ouderportaal.

Opa en Oma week 2022
Afgelopen jaar konden de opa en oma dagen helaas niet plaatsvinden. De opa’s en oma’s zijn dit jaar
weer van harte welkom op de groep van hun kleinkind(eren).
De opa en oma week zal plaats van Dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni.
Een officiële uitnodiging volgt nog, maar hieronder alvast de tijden.

Baby/dreumesgroep: 09:30 - 10:30 uur
Peutergroep: 10:00 - 11:15 uur

De opa’s en oma’s krijgen de gelegenheid om te zien wat hun kleinkind(eren) zowel allemaal beleeft
op de opvang. Ze mogen een boekje voorlezen en/of helpen met een knutselwerkje.
Hopelijk gaan wij veel opa’s en oma’s zien die dagen.

Sluitingsdag
Maandag 6 juni 2022 zijn wij gesloten i.v.m. 2de Pinksterdag.

LOR
Helaas heeft Vera Booms besloten niet langer door te gaan met de LOR. We willen Vera bedanken
voor al haar inzet en werkzaamheden van de afgelopen jaren.
Wilt u deel uitmaken van de LOR of meer informatie over de LOR dan kunt u contact opnemen met
Leonne Maaskant- van Zee.

Agenda

2 juni Sportdag
2 juni opening Hoofdweg
6 juni 2e Pinksterdag; alle leerlingen vrij
8- 9-10 juni Schoolkamp groep 8
13-17 juni Verkeersweek
29 juni Praktisch verkeersexamen groep 7 en groep 8


