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 Gouden weken 
 De eerste weken van het schooljaar – de Gouden Weken 
 – zijn bepalend voor het creëren van een fijne sfeer in de groep 
 Deze eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor de groepsvorming in de klas. 
 Welke subgroepjes  zie je ontstaan, wie worden de informele leiders en wat zijn de 
 normen en waarden in de groep? Goed van Start helpt om samen met de leerlingen 
 de toon te zetten voor een positief leef- en leerklimaat. Zo zijn er de afgelopen weken 
 afspraken gemaakt over de gang van zaken in de groep. In een aantal 
 klassenvergaderingen hebben de kinderen samen met de juffen en meester de 
 vragen beantwoord als: Wat voor groep willen wij zijn? 
 Welke afspraken en routines gelden er? Hoe wordt goed 
 gedrag beloond? Het heeft een enorme impact om regels 
 niet voor te schrijven, maar leerlingen actief te betrekken 
 bij het opstellen ervan. Daardoor voelen ze zich meer 
 betrokken bij de sfeer in de klas. Leerlingen nemen 
 verantwoordelijkheid voor wat er gezamenlijk is 
 afgesproken. Naast deze klassenvergaderingen is er 
 gewerkt aan gerichte activiteiten om de sociale 
 verbondenheid in de groep te bevorderen. Zo zorgen we 
 er met elkaar voor dat de groep een fijne groep wordt, 
 waarin iedereen zich prettig voelt. 



 Trefwoord 
 JIJ OF IK? 
 Inhoud: Over het innemen van de belangrijkste positie. Over de eerste zijn, keuzes 
 maken, macht en inschikken. 

 Opgehoepeld: jij moet weg. 
 Jammer voor jou, vette pech. 
 Ik wil voorop 

 en jij moet gaan. 
 IK! 
 IK WIL HIER STAAN. 

 Dit onderbouwversje geeft meteen de kern van het thema Jij of ik? weer. Wie mag 
 spelen met de enige trapkar? Wie wordt de ster van de nieuwe musical? Wie is de 
 meest populaire van de groep? Gezonde competitie, bijvoorbeeld tijdens een spel of 
 uitdaging, is prima. Het wordt minder leuk als kinderen voortdurend het gevoel hebben 
 zich te moeten bewijzen. Als ze ergens een wedstrijd van maken waar dat niet nodig of 
 niet wenselijk is. 
 Ook in de Bijbelverhalen in dit thema is de vraag Jij of ik? voortdurend aan de orde. 
 Abraham en zijn vrouw Sara zijn kinderloos, terwijl 
 ze heel erg verlangen naar een kind waarmee de 
 belofte van God verder zal kunnen gaan. Ze 
 zorgen er daarom voor dat de slavin Hagar 
 zwanger raakt zodat Abraham toch een zoon zal 
 hebben. Maar wie is nu de belangrijkste vrouw in 
 de familie: Sara of Hagar? Uiteindelijk krijgt niet 
 alleen Hagar, maar ook Sara een zoon. Maar met 
 wie moet Gods belofte nu verder? Terwijl Isaak de 
 stamvader van het joodse volk wordt, zal Ismaël 
 de stamvader worden van de islamitische 
 volkeren. Uitverkiezing van de één betekent voor 
 God namelijk niet de ontkenning van de ander! 
 Voor wie is die plek waar maar plaats is voor één? 
 Kinderen zullen steeds vaker ervaren dat het leven 
 soms selecties met zich meebrengt. Dat is niet erg, daar groeien ze aan. Het is wel 
 belangrijk dat ze elkaar daarbij niet als vijanden gaan zien die je moet uitschakelen. 
 Uitverkiezing van de één hoeft de waardering van de ander niet in de weg te staan. 



 Gi-Ga groen 
 Van 5 t/m 16 oktober is het weer kinderboekenweek. Dit jaar is het thema 
 ‘gi-ga-groen’. 
 Op school hebben we alle themaboeken van de kinderboekenweek aangeschaft en 
 deze krijgen een mooi plekje in onze bibliotheek. Deze weken zullen volop in het teken 
 staan van boekpromotie en leesbevordering! 

 Het kinderboekenweekgeschenk is “Waanzinnige Boomhutverhalen” van 
 auteur Andy Griffiths en illustrator Terry Denton. Als je in de periode van de 
 kinderboekenweek voor €12,50 aan kinderboeken koopt, krijg je het 

 kinderboekenweekgeschenk er gratis 
 bij! 

 We openen het project met een 
 gezamenlijke opening op het 
 schoolplein op  woensdag 5 oktober 
 om 08.45 uur  . Ouders zijn hierbij ook 
 van harte welkom! 

 Ter afsluiting organiseren we op 
 donderdag 20 oktober van 16.30 tot 
 18.00 uur  met het hele IKC 
 (kinderdagverblijf, peuters, BSO en 
 groep 1 t/m 8) een tentoonstelling, 
 waar jullie als ouders/verzorgers 
 kunnen zien waar de kinderen de 
 afgelopen periode over gewerkt 
 hebben en wat zij gemaakt en geleer  d 
 hebben. We hopen jullie allemaal te 
 verwelkomen op 5 en 20 oktober! 



 Schoolfotograaf 
 Helaas heeft de schoolfotograaf de opdracht wegens ziekte teruggegeven. We 
 hebben gelukkig een vervanger kunnen vinden die ook bereid is om 2 dagen te 
 komen. De data in oktober was zij al bezet. De nieuwe data zijn:  Dinsdag 22  en 
 Woensdag 23 November  . 

 Even voorstellen 
 Ik ben Chantal Moens en sommigen hebben mij al gezien in de school. Ik volg de 
 werken-leren route voor leerkracht en ben dit jaar hier op school bij de Horizon gestart. 
 Hiervoor heb ik al een deel van de pabo 
 gevolgd en ben ik nog even als 
 onderwijsassistent in Kapelle aan het werk 
 geweest. 
 Ik ben vooral te zien in de onderbouw. Daar 
 geniet ik altijd enorm van en heb dat de 
 afgelopen weken ook al gedaan! 
 Ook zal ik in de andere klassen komen voor 
 opdrachten. Daar kijk ik zeker ook naar uit! 
 Buitenom school geniet ik erg van de natuur 
 om me heen. Ik ben het liefst buiten te vinden. 
 Ook ben ik het liefst lekker bezig. Stilzitten is niets voor mij. 
 Ik heb erg veel zin in aankomende jaar en hoop dat het veel leerzame en mooie 
 momenten zal brengen! 

 Verkeer 
 Verkeersveiligheid 
 We zijn al weer enkele weken in het nieuwe schooljaar. 
 Rondom de school is het een gezellige drukte met lopende ouders met kinderen, 
 kinderen die op de fiets komen en ouders die hun kind met de auto brengen. 

 Maar deze gezelligheid willen wij graag veilig houden. 



 We hebben te maken met ‘parkeerkrapte’ in de straten. We willen daarom vragen om 
 zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen om met elkaar te zorgen 
 voor een veilige schoolomgeving. 
 Daarnaast is lopen en fietsen naar school natuurlijk ook gezonder.  

 Komt u toch met de auto, wilt u die dan niet op de stoep parkeren maar op de 
 daarvoor bestemde parkeervakken ook al is dit een straat verder. 

 Zo hopen wij dat iedereen veilig op school aankomt en weer vertrekt. 

 Fietscontrole 
 Je merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker. Het is belangrijk dat kinderen 

 zich laten zien in het verkeer! Als ze ‘s ochtends 
 naar school gaan, maar ook wanneer ze aan 
 het eind van de middag terug komen van een 
 vriendje of het sportveld. Vaak zijn fietsers slecht 
 zichtbaar door ontbrekende of slecht werkende 
 verlichting en reflectie. Soms hebben ze prima 
 verlichting maar wordt deze niet aangezet! 

 Maar niet alleen de verlichting moet goed zijn, 
 de overige onderdelen van de fiets zijn ook 
 belangrijk. Hoe beter de fiets, hoe veiliger uw 

 kind over straat gaat. 

 Je kunt vooraf de fiets van je kind controleren op de volgende punten: 

 ●  De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht 
 ●  Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht 
 ●  Er is een losse rode reflector aanwezig aan de achterkant of reflecterend 

 achterlicht 
 ●  Witte of gele reflectoren in de spaken of reflectie op de band of velg 
 ●  Twee gele/oranje reflectoren op beide trappers. 

 Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat al onze kinderen goed 
 zichtbaar op pad gaan. 

 Op  vrijdagochtend 21 oktober  wordt bij de fietsen  van groep 3 t/m 8 op de verlichting 
 en reflectoren gecontroleerd. 
 Deze kinderen nemen die ochtend dus hun fiets mee naar school! 



 De verkeerswerkgroep.  

 Nieuws vanuit de BSO 

 De vakantie is weer voorbij en wat hebben wij samen een fijne 
 en gezellige weken gehad op de vakantiemix. Het weer was 
 super en daar hebben wij optimaal gebruik van gemaakt. 

 In week 40 zullen wij aansluiten bij de kinderboekenweek. Het 
 thema is gi ga groen. Er zullen verschillende soorten activiteiten 
 plaatsvinden die te maken hebben met het thema. 

 In de herfstvakantie zal de vakantiemix plaatsvinden op IKC de Horizon. Vergeet uw kind 
 niet op tijd aan te melden. Er zullen meer plekken zijn dan voorgaande vakanties. Lukt 
 het aanmelden niet zelf, raadpleeg dan klantrelatie. Zij kunnen u helpen bij de 
 plaatsing. 

 Wij zijn blij dat Cathelijne dit jaar ook bij ons op de BSO is gestart. Helaas moeten wij 
 afscheid nemen v  an Nicola op de BSO. We vinden het  ontzettend jammer. Heel veel 
 succes! 

 Nieuws vanuit de peutergroep en het 
 kinderdagverblijf 

 Hoi ! Ik ben Carmen Peetoom en ik ben sinds halverwege 
 September de groep van IKC de Horizon Kibeo komen 
 versterken op de peutergroep en BSO. Ik werk al 15 jaar met 
 veel plezier bij Kibeo, waarvan de laatste 8 jaar op de 
 peutergroep in Yerseke. Zelf woon ik met mijn zoon in Yerseke. 
 Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging op de groep bij 



 Kibeo en de samenwerking met school. Zijn er nog vragen, schroom dan niet om even 
 binnen te lopen! 

 Op de peutergroep zijn we het nieuwe schooljaar begonnen met het thema “Welkom 
 Puk”. Kinderen moeten weer even wennen aan elkaar, aan de juffen en aan de gang 
 van zaken op de groep. Puk neemt hen hierin mee. 

 Het thema van de kinderboekenweek is Gi-Ga-Groen en start op woensdag 5 oktober. 
 Dit thema pakken we IKC-breed op. De opening is dus op 5 oktober van 8.45 tot 9.00 
 op het schoolplein. De afsluiting is op donderdag 20 oktober van 16.30 tot 18.00. Komt u 
 ook? De peuters gaan in deze periode werken aan “Kriebelbeestjes”. U krijgt hierover 
 nog informatie. 

 Na de zomervakantie zijn Tess en Gijs gestart op de peutergroep. 

 De herfstvakantie is van 24 t/m 28 oktober. De kinderen die 40 weken komen hebben 
 dan vrij (kinderen die komen van 8.30 tot 12.30). 

 Nieuws van de  baby-dreumesgroep. 

 De afgelopen maanden hebben we de volgende kinderen mogen verwelkomen: 

 Luus, Julia, Nathan, Hailey, Sam en Aaron. 

 Wat een mooie zomer hebben we gehad! We zijn veel buiten geweest en hebben 
 genoten van het mooie weer. 

 Nu gaan we het koude, natte weer tegemoet,, en zullen we steeds meer binnen zijn. 

 Ook op de groep voelt het al snel kouder aan, vooral op de grond. Wilt u hier rekening 
 mee houden met de kleding voor uw kind. Ook slofjes of binnen schoentjes zijn fijn. 

 Voor in bed is een pyjama (jasje) of een t-shirt met lange mouw fijn. Kinderen tot 
 ongeveer 2 jaar slapen in een slaapzak, zonder mouwen, maar vanaf 2 jaar slapen de 
 kinderen onder een dekentje. 

 Na de zomervakantie zijn we gestart met het thema: Welkom Puk. We hebben gelezen 
 uit de boekjes: Nijntje naar school en Bobbi naar de speelzaal. 



 We hebben gekeken wat er in puk zijn rugtas zit en zelf een rugtas mogen verven. 

 Ook zijn de kinderen op de groep op de foto geweest, deze foto komt in het lijstje op de 
 groep. 

 Vanaf 3 oktober werken we 3 weken aan het thema: giga groen. We lezen uit: Bobbi in 
 de tuin en gaan hier ook over werken/leren op de groep. 

 Op donderdag 20 oktober kunt u komen kijken wat we allemaal gedaan hebben, de 
 tentoonstelling is van 16.30 tot 18.00. 

 Agenda oktober 

 5  Start kinderboekenweek 
 Dag van de Leraar 

 20  Afsluitende tentoonstelling Gi ga Groen 

 21  om 14.00 u start van een week  herfstvakantie 

 31  Studiedag - alle kinderen vrij 

 1 november  alle kinderen weer naar school 


