
1 november 2022

Welkom
De klok is verzet, de bladeren vallen van de bomen, de wintertijd breekt weer aan en
voor we het weten is Sinterklaas weer in het land. Na een leerzame studiedag zijn we
vanmorgen weer met de kinderen aan de slag gegaan.

Nieuwe leerlingen:
David Timun is begonnen in groep 1-2. Nathan Pieper wordt eind van de maand 4 jaar
en zal dan in groep 1 beginnen. We wensen jullie een fijne tijd op De Horizon

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

Team “De Horizon”
* * * *

Ouderhulp
We zijn erg blij met alle hulp die we van jullie als ouders/ verzorgers krijgen. Elke week
wordt het fruit gesneden, na de vakantie wordt de luizenpluis gedaan. Afgelopen
weekend heeft de tuinploeg de tuin weer winterklaar gemaakt. Versieringen rondom



thema’s worden in de school
aangebracht. De bieb wordt elke keer
weer netjes gemaakt. Eigenlijk is het
teveel om op de noemen. We zijn in
elk geval heel blij met jullie hulp.
Dankjewel!

Trefwoord

Verbonden (week 47 t/m 49)

Inhoud: Met wie voelen we ons verbonden? Hoe kunnen
mensen die heel verschillend zijn samenleven? Wat brengt
ons samen, wat drijft ons uit elkaar? We staan in deze weken
stil bij de verhalen van Jozef en zijn broers uit het bijbelboek
Genesis.

Schoolfotograaf
Dinsdag 22 en Woensdag 23 November komt de fotograaf om alle kinderen op de
foto te zetten. Het is ook mogelijk om met broers of zussen op de foto te gaan die niet,
nog niet of niet meer op De Horizon zitten. Al deze info komt in een apart Parro bericht.
Om jullie nieuwsgierig te maken kun je alvast een kijkje nemen op
www.femkefotografeert.nl

http://www.femkefotografeert.nl/


Formatie
De langdurige afwezigheid wegens ziekte van juf Petra kunnen we deels invullen. Tot
aan de kerstvakantie betekent dit het volgende; Voor groep 1-2 zal Juf Linda elke woe,
do en vrijdag werken, de uren van juf Nicky blijven hetzelfde en juf Chantal zal ma, woe
en donderdag werken zodat de kleutergroep minimaal 3 dagen een dubbele bezetting
heeft.
Op woensdag zal juf Gitana van Esseveld in groep 8  komen werken zodat juf Siobhan
de ruimte heeft om haar bovenschoolse taken op te pakken en ondersteuning in de
bovenbouw te geven.

Agenda November
3-11 Mediamasters groep 5, 6, 7 en 8.

8, 14 en 28 zwemmen groep 4
(let op: 8 nov is de inhaalles van 31 oktober en valt op een dinsdag!)

16 Dankdag

22-23 Schoolfotograaf


