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Het nieuwe schooljaar start weer;

En dan opeens zijn die 6 weken vakantie
voorbij. Wat een schitterende zomer hebben
we gehad. We hopen dat iedereen heeft
genoten en uitgerust is om aan het nieuwe
schooljaar te beginnen.

Veel kinderen vinden het nieuwe schooljaar
weer spannend. Weer ‘terug’ naar het schoolse ritme. Dit schoolse leven gaat gepaard
met veranderingen. Misschien een andere school, een nieuwe groep, een nieuwe
meester/juf, nieuwe vakken, weer meer leven met de tijd(sdruk) en prestatie
enzovoorts. Is die nieuwe meester/juf wel leuk? Zal deze meester/juf mij wel begrijpen
en is hij/zij wel lief en niet zo streng? En ga zo maar door….

Het team heeft de afgelopen dagen hard gewerkt om de kinderen maandag weer
welkom te heten. We gaan er met elkaar een mooi schooljaar van maken.

De kinderen worden maandag om half 9 verwacht. Nog een heel fijn weekend.

Team IKC De Horizon



Trefwoord
De komende maand is het thema; Zoektocht.
Inhoud: Het leven is als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen
en tegenslagen. Over ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt.
De bijbelverhalen die daar bij horen zijn de verhalen van Abraham.
Abraham voelt zich niet thuis (midrasj); Abraham gaat op weg (Genesis 11, 30-12, 5).
Abraham in Egypte (Genesis 12: 10-13); Farao en Abraham (Genesis 12: 14-20).
: Abraham en Lot gaan hun eigen weg (Genesis 13, 1-18); God belooft Abraham een
volk (Genesis 15).

Frisse look
In de vakantie is er hard gewerkt. Zo zijn er in een aantal toiletgroepen nieuwe
gietvloeren aangebracht. Alles ziet er weer fris en netjes uit. Ook heeft de  hoofdingang
van de school een flinke metamorfose ondergaan. De entree heeft mooie
droogloopmatten en in de hal en de lokalen van groep 3 en 4 ligt een prachtige
nieuwe vloer. Kom zeker even kijken en uiteraard kunnen we niet wachten totdat ook
de rest van de school deze vloer zal krijgen.

Dan is er het afgelopen jaar door een
reclamebureau hard gewerkt aan een
nieuw logo voor Prisma scholengroep.
Het is een fris ontwerp geworden voor
alle scholen. Vandaag ontvangen jullie
het eerste infoblad voorzien van het
nieuwe logo. Wellicht is jullie al
opgevallen dat de facebookpagina in de
vakantie al is aangepast en als jullie nu
een bezoekje brengen aan de website is
deze ook helemaal vernieuwd. De
designing aan de school is inmiddels ook
up-to-date gemaakt. Wij zijn er erg blij
mee.



Er heeft ook een verhuizing plaatsgevonden in de zomervakantie.
Groep 1-2 wordt verwacht in het bekende kleuterlokaal.
Groep 3 zit in het lokaal bij de hoofdingang, groep 4 zit daarnaast in de hoek.
Groep 5/6 zit naast het BSO lokaal en groep 7 en 8 zitten boven.

NIeuws van de AC

Dinsdag 6 Juli hebben wij de laatste vergadering gehad van het schooljaar 2021-2022.
Daarin hebben wij een evaluatie gedaan van de activiteiten van het afgelopen
schooljaar en tevens afscheid genomen van Ramon en Lidewij. Zij zullen de AC verlaten
omdat hun kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Marlou zal Ramon gaan
vervangen als voorzitter en Sabina neemt de taken van Lidewij over als secretaris.

We zijn erg blij te kunnen melden dat we 6 nieuwe leden erbij hebben: Irene Suk,
Kimberly van Leersum, Yvonne Storm, Vera Booms, Rianne Pauwels en Leontien
Scheepers. Dit betekent dat we een complete AC hebben waarmee we weer kunnen
ondersteunen bij leuke activiteiten.

Maar ook met een complete AC hebben wij nog regelmatig hulpouders nodig! Vanaf
dit schooljaar zullen wij niet meer via een briefje aan het begin van het schooljaar
vragen of u wilt helpen bij activiteiten maar zullen wij dit via Parro doen door het
schooljaar heen.

Namens de AC wensen we u een fijn nieuw schooljaar toe en hopelijk tot ziens bij een
van de activiteiten dit schooljaar.



Gym en zwemtijden
GYMTIJDEN

Maandag
08.30-09.15 groep 3
09.15-10.00 groep 5/6
10.15-11.00 groep 7
11.00-11.45 groep 8

Woensdag
08.30-09.15 groep 1/2

Donderdag
08.30-09.15 groep 1/2
09.15-10.00 groep 3
10.15-11.00 groep 4
11.00-11.45 groep 5/6
11.45-12.30
12.30-13.15 groep 7
13.15-14.00 groep 8

A.s. Maandag is er nog geen gym ook al staat dit op het rooster, het is wel zo rustig om
gewoon in de klas te beginnen.
Let op: Start de gymles om 08.30 uur, dan worden alleen de leerlingen tussen 08.20 uur
en 08.30 uur in de kleedkamer verwacht. De leerkracht is aanwezig om de leerlingen
op te vangen.

ZWEMTIJDEN
Groep 4 zwemt één keer in de twee weken op maandag in zwembad
Den Inkel. Vertrek vanaf school om 10:25 uur. Terug op school om
ongeveer 12:15 uur. Het accent ligt op diploma A, B en C halen, dus veel
oefenen op de diverse onderdelen van deze diploma's. Deze zwemles is 1
x per twee weken in de even weken. Voor de begeleiding hebben we elke
week de hulp van een ouder nodig bij het aan- en uitkleden. U kunt
hiervoor na de vakantie intekenen op de lijst bij de deur van groep 4.

De kosten van het vervoer per bus bedragen zijn nog niet bekend. Zodra dit duidelijk is,
krijgt u een nota. Voor vragen kunt u terecht bij juf Corina of juf Suus.

Schoolfruit
Vanaf 7 september (de eerste schoolweek)  t/m 10 februari
ontvangen we schoolfruit. Woensdag, donderdag en vrijdag zijn
de fruitdagen. De kinderen hoeven op deze dagen geen
pauzehap voor de kleine pauze mee te nemen. Iedere



maandag zal u via parro op de hoogte gehouden worden over de fruitsoorten van die
week.
We zijn nog op zoek naar ouders die ons willen helpen met het fruit snijden. Wilt u /
bent u beschikbaar op woensdag-/donderdag-/vrijdagochtend vanaf 08.30 uur?  Dan
kunt u dit bij juf Nicky aangeven. Alvast erg bedankt!

Agenda september

5 eerste schooldag

7 start schoolfruit

12-16 kennismakingsgesprekken

21 Prisma studiedag - alle kinderen vrij

22 startviering De Levensbron - 11.00 u

27 Algemene informatieavond en 2 groepsrondes - 19.00


