
Mei 2022

Beste ouders,

Midden in de maand het infoblad van mei. We hebben net een heerlijke
vakantie achter de rug, Gisteren konden we de kinderen weer uitgerust
verwelkomen. We gaan ons alweer opmaken voor de de laatste periode
van dit schooljaar. Graag zien we jullie allemaal morgen bij de
sponsorloop om de kinderen aan te moedigen. We hopen dat u met
plezier deze “Info De Horizon” voor de maand mei gaat lezen.

Team “De Horizon”

* * * *

Nieuwe leerlingen
We vinden het fijn dat we weer nieuwe kinderen op onze school kunnen begroeten. Markus start deze
maand in groep 1-2b en Lovina start in groep 1-2a. We wensen hem een hele fijne tijd toe op De
Horizon!!

Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode
‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto,
puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de
handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de
kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de vierde aflevering vanaf 9 mei zijn dat de
volgende thema’s:

Geen zin (week 19 t/m 21)
Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het zoeken naar wat zinvol is en
betekenis heeft.
Bijbel: Het verhaal van Jona (Jona).

Kwetsbaar (week 22 t/m 24)
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).

Schoolfruit
Het schoolfruit is nu echt gestopt. We willen alle ouders bedanken voor hun inzet om elke
keer maar weer die wortels te schrappen, de peren te halveren en wat er nog meer nodig
was om 3 dagen per week het fruit voor al onze kinderen klaar te maken. Chapeau!

Sportdag en opening Hoofdweg op 2 juni
Op donderdag 2 juni is het de gemeentelijke sportdag voor de groepen 3 t/m 8. Alle info van de
sportdag zal nog worden doorgegeven.
Deze dag zijn we ook door de gemeente uitgenodigd voor de feestelijke opening van de vernieuwde
Hoofdweg. Ook hierover zullen we jullie nog nader over informeren.



Schoolreis
Maandag 23 mei is het zover. Dan staat de schoolreis gepland naar
Diergaarde Blijdorp.

We hebben al veel betalingen binnen, maar helaas nog niet alles. Mocht
het aan uw aandacht ontsnapt zijn, willen we u vragen het bedrag van €
29,50 alsnog over te maken:
ASN bank NL29 ASNB 8831 3664 16 tav Horizon onder vermelding van
de naam van uw kind / kinderen en groep(en).
We willen u er wel op wijzen dat de betaling gedaan moet zijn VOOR de
schoolreis.
Bij problemen om dit te regelen kunt u contact opnemen met juf Corina.

MR
Via Parro is er een oproep gedaan voor nieuwe MR leden. In het infoblad brengen we deze oproep
nog een keer onder de aandacht.

In de oudergeleding van onze Medezeggenschapsraad (MR) zijn twee
vacatures ontstaan.
Graag willen we deze lege plaatsen spoedig opvullen, zodat ook de ouders
weer voltallig vertegenwoordigd zijn in de MR op De Horizon.

De Medezeggenschapsraad is belangrijk voor de school. Met elkaar hebben
we als doel: goed onderwijs voor al onze kinderen. Bij alle plannen die we
daarvoor bedenken, willen we de inbreng van ouders en personeel horen en
dit kan via de MR. De personeels- en oudergeleding van de MR denken mee
over het beleid van de school. Ze brengen goede ideeën onder de aandacht
en stellen kritische vragen.

Daarom roepen we belangstellende ouders op om zich aan te melden als kandidaat-lid voor de MR.

Voor extra informatie of vragen kunt u ook contact opnemen Corina.

Ouders die belangstelling hebben voor het MR-werk, kunnen zich voor 22 mei via Parro of per mail
opgeven: cmackloet@prisma-scholen.nl

Daarna vinden er verkiezingen plaats. De datum daarvan en de kandidaten zullen we tijdig aan u
bekend maken.

Verkeer
Afgelopen maart zijn de fietsen gecontroleerd op de technische staat van de gehele fiets en de
verlichting/ reflectoren volgens de puntenlijst die de kinderen hebben meegekregen.
In totaal zijn er 60% van de fietsen goedgekeurd.

Helaas zagen wij dat er erg weinig fietsen meegenomen zijn. Van de kinderen uit de groepen 3 tot en
met 8 had slechts 52% hun fiets mee. Het is jammer dat we dan ook een aantal van deze kinderen
moesten teleurstellen, omdat hun fiets niet aan de gestelde eisen voldeed. Wij konden hen dan ook
geen sticker geven.
De andere kant hiervan is dat het niet veilig is om met een fiets die niet in orde is deel te nemen aan
het verkeer. De aandachtspunten die we nu gevonden hebben, waren voornamelijk het niet werken
van de verlichting of het niet aanwezig zijn van reflectoren in de wielen/ banden, trappers en/ of
achterlicht.



Op de site https://vvn.nl/fietscheck kunt u de punten nog eens bekijken. Wilt u ervoor zorgen dat de
technische staat van de fiets van uw kind(eren) in orde is zodat deelnemen aan het verkeer door uw
kind(eren) een veilige zaak zal zijn?

Daarnaast zal er op dinsdag 31 mei nog een fietscontrole zijn voor de kinderen uit groep 7 en 8
voordat zij meedoen aan het verkeersexamen.

Hoofdluiscontrole
Volgende week  gaan de hulpouders weer controleren of de school nog steeds hoofdluisvrij is. Op
onderstaand lijstje kunt u zien wanneer uw kind aan de beurt is.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind die dag geen haargel in het haar heeft of ingewikkelde kapsels..

Groep 1-2a dinsdag 17 mei Groep 1-2b woensdag 18 mei

Groep 3 vrijdag 20 mei Groep 4-5 dinsdag 17 mei

Groep 6 vrijdag 20 mei Groep 7 vrijdag 20 mei

Groep 8 woensdag 18 mei

Algemene informatie Kibeo Groepen.
Alle ouders en kinderen die gecollecteerd hebben voor Jantje Beton, Dank jullie
wel!

Donderdag 26 mei is het hemelvaartsdag deze dag is Kibeo gesloten, ook vrijdag
27 mei is Kibeo gesloten. Dit noemen ze een brugdag. 1 of 2 maal per jaar is
Kibeo gesloten, meestal voor of na een officiële vrije dag. Kibeo maakt deze
dagen aan het eind van het jaar bekend, voor het jaar daarop. In 2022 is er maar
1 brugdag: 27 mei 2022.

https://vvn.nl/fietscheck


In juni gaat juf Jessica ons verlaten. Zij gaat een nieuwe uitdaging aan op een kinderopvang in
Brabant. Jessica heel veel succes en plezier met je nieuwe baan!

De babygroep.
In de weken voor de meivakantie hebben alle kinderen van de babygroep een verrassing gemaakt
voor hun mama en deze zijn ook meegegeven naar huis, zodat de mama’s dit op moederdag uit
kunnen pakken.

Tijdens het thema Lente/pasen hebben we veel liedjes gezongen over dieren. Ook hebben we het
boekje: Bobbi in de lente gelezen.

Vanaf 9 mei beginnen we met het nieuwe thema: familie!
Tijdens dit thema maken we ook voor de papa’s een mooie verrassing.
Verder zingen we de liedjes: Hoofd, schouder, knieen, teen.  Ik ben ik (You tube) en de familie vinger
(You tube).
We lezen uit het boekje van Nijntje Pluis en opa en oma Pluis.

Nu het warme weer er weer aankomt, hebben kinderen meestal een shirt met korte mouwen aan,
maar op de slaapkamer hebben we een standaard temperatuur van 18 graden, dit lijkt dan koud
vergeleken met de temperatuur buiten of op de groep. We willen dan ook vragen of u voor uw kind
een shirt met lange mouwen mee wil geven of een pyjama voor het naar bed gaan.
Zoals u weet mogen wij de kinderen ook niet in bed leggen met een koord of capuchon aan hun shirt
en mogen kinderen ook geen sieraden of haar elastiekjes/speldjes in als ze  naar bed gaan.

De peutergroep
De komende periode komt Saskia Lobbezoo, onze intern begeleider vanuit Kibeo een aantal
ochtenden op de peutergroep meedraaien.

Liam, Lovina en Markus worden deze maand 4 jaar. We wensen jullie veel plezier op de basisschool.

Wat fijn dat de corona maatregelen weer opgeheven zijn. Met Pasen zijn we naar de Batsen Toren
geweest om paaseieren te zoeken. Ook gaan we vanaf de meivakantie weer gebruik maken van het
speelleerplein. Op maandag, dinsdag en woensdag ochtend gaan de 3+ peuters hier samen met de
kleuters, ongeveer drie kwartier spelen en leren.

Aan het eind van het thema “ familie” worden de opa’s en oma’s uitgenodigd om een kopje koffie te
komen drinken en een spelletje mee te spelen met hun kleinkind. De uitnodiging volgt nog.

De BSO
Als u deze nieuwsbrief leest, is de vakantiemix van de meivakantie alweer voorbij.
Deze 2 weken waren vlug voorbij. We hebben genoten van het mooie weer buiten.
Tussen de middag hebben we veel tosti’s gemaakt en opgegeten. De laatste dag werden de kinderen
van de vakantiemix getrakteerd op pannenkoeken, dat was smullen.
Ook is er veel geknutseld. De eerste week voor koningsdag en de 2de week hebben we
zeemeerminnen, haaien en onderwater dieren gemaakt.
Een enkele keer kwamen “de dames” van de bso, even langs bij de babygroep. Dat was gezellig! en
lang geleden dat ze zelf op de babygroep zaten. Even knuffelen en spelen met de kleintjes.
Fijn en gezellig dat zo iets gewoon kan tijdens de vakantiemix.

Ook op de bso doen we na de vakantie mee met het thema: familie.



Agenda

11 sponsorloop

23 Schoolreis groep 1 t/m 7

25 Alle kinderen vanaf 13.00 u vrij

26/27 Hemelvaartsvakantie

Goed voor jezelf zorgen
(Bijdrage van de GGD)

Een kind krijgen en dat opvoeden is voor veel volwassenen de belangrijkste en meest uitdagende taak
van hun leven. Het ouderschap en de opvoeding van kinderen kosten de nodige energie. Het is
daarom belangrijk dat je als ouder goed voor jezelf zorgt!

Aandachtspunten voor ouders:

Verwacht niet teveel van jezelf.
Stel realistische doelen. Wat vandaag niet gebeurt, kan in veel gevallen morgen nog.

Wissel tijd voor werk en ontspanning goed af. Onderneem in je vrije tijd activiteiten voor jezelf en
samen met je gezin.

Verander negatieve gedachten in positieve gedachten.
Denk niet alleen aan alles wat je nog moet doen, maar bedenk wat je al allemaal gedaan hebt!

Werk samen als een team met je partner.
Verdeel niet alleen de huishoudelijke karweitjes, maar ook de opvoedkundige taken.

Leer kinderen om dingen zelf te doen.
Hoe beter kinderen leren om voor zichzelf te zorgen, hoe meer tijd je als ouder voor jezelf overhoudt.

Zorg voor voldoende steun van vrienden en familie.
Zij kunnen praktische hulp bieden, een luisterend oor en een gezellig samen zijn.

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.


