
1 december 2022

Welkom
Nog even en dan is het weer tijd voor het heerlijk avondje. De voorpret is al begonnen,
de school is prachtig versierd en vrijdag verwachten we Sinterklaas en zijn pieten op
school.

Tegelijkertijd is de adventstijd begonnen;
elke week tot aan kerst, steken we een
kaars aan.
De kaarsen staan symbool voor het
komende Licht. De adventskrans is rond
en symboliseert de aarde, heel de
wereld. Hij staat ook voor het terugkomen
van de jaargetijden. De vier kaarsen op
de krans geven niet alleen de vier weken
van voorbereiding aan, maar ook de vier
windstreken noord, zuid, oost en west.

Nieuwe leerlingen:
Ahmad Khalaf is begonnen in groep 4. Jelmer de Wachter en Hanna Toth David gaan
deze maand beginnen in groep 1.  We wensen jullie een fijne tijd op De Horizon

Team “De Horizon”
* * * *



Sinterklaasfeest

Vrijdag 2 december is het zover, Sint en zijn Pieten komen naar de
Horizon!  We verwachten de kinderen gewoon om 8:20 uur in de klas.
We zullen samen naar buiten gaan en verwelkomen de Sint rond
8:45 uur in de Cromvlietstraat.
Uiteraard bent u ook welkom om de aankomst van de Sint bij te
wonen. We willen u verzoeken om plaats te nemen op de stoep
tegenover de school.
Met de kinderen die ziek zijn a.s. vrijdag zullen we een google meet link delen. Zo
kunnen ze toch kort met de Pieten kletsen rond 10.45 uur.

Identiteit
In de Mr is de vraag gesteld hoe de identiteit van de school terug te zien is in de
school. Onder identiteit verstaan we dan het profiel van de school. Waar staat de
school voor? Traditioneel staat het begrip identiteit voor de richting waartoe een
school behoort: openbaar, reformatorisch, evangelisch, etc. Identiteit is tegenwoordig
steeds meer het resultaat van een traject van missie – visie – strategie. Dit noemen
we de smalle en brede identiteit.

Onder smalle identiteit verstaan we; vieringen in de kerk, het leren en leven volgens de
Christelijke (RK/ protestantse) traditie, een methode gericht op het christelijke
(protestantse en katholieke) geloof, deelname aan bijv. Communie, dankdag, inzet
van dagopeningen vanuit trefwoord.

Onder brede identiteit verstaan we; verschillende dimensies die niet los te zien zijn van
elkaar: levensbeschouwelijk, pedagogisch, onderwijskundig, organisatorisch, materieel
(gebouw). Dit is bijvoorbeeld gerelateerd aan de maatschappij.

De Horizon heeft de interconfessionele identiteit, dat betekent dat het onderwijs
gebaseerd is op verschillende geloofsovertuigingen. Op de Horizon komt dit voort uit
de fusie van de protestantse(de Wiekslag) en de katholieke(De Horizon) school.  In de
identiteitscommissie zijn afspraken gemaakt die uitgevoerd worden binnen de school.
Het Rooms-Katholieke geloof en het Protestants-Christelijk geloof komen beiden terug.
De godsdienstmethode Trefwoord wordt gebruikt bij de dagopening en haakt in op
actuele onderwerpen. Hier worden verhalen uit de Bijbel aan gekoppeld.



Er wordt aandacht besteed aan feesten, vieringen en de thema’s worden
gepresenteerd op de viertafel.
Kortom in ons levensbeschouwelijk onderwijs zijn we bezig met:

● Interesse wekken in levens- en zingevingsvragen
● Kennis meegeven vanuit Christelijke tradities en verhalen
● Kennis meegeven over verschillende religies
● Omgaan met diversiteit
● Aandacht voor persoonsvorming
● Lef om elkaar kritisch te bevragen, te inspireren en te enthousiasmeren.

Afgelopen maand hebben we stilgestaan bij Dankdag: We
luisterden naar het scheppingsverhaal. Daarna hebben we in
kleine groepjes woorden bedacht waar we dankbaar voor zijn
en deze begrippen opgeschreven op biddende handen.
We hebben 2 liedjes gezongen en geluisterd naar een gebed.
We zijn DANKBAAR dat we met elkaar stil mochten staan bij
deze dag.

Trefwoord
De komende weken staan de volgende thema’s centraal: 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? Bij dit thema lezen
we de verhalen van Jozef.
Aansluitend gaan we over op het thema Klein beginnen (week 50 en 51)
Inhoud: Hoe kan iets groots heel klein beginnen? Hoe kan een klein begin uitgroeien tot
iets groots? Hier staan de verhalen rondom de geboorte van Jezus centraal.

Kerstviering / kerstdiner

Op donderdag 22 december hopen we om 11.00u ons Kerstfeest met elkaar te kunnen
vieren in de Levensbron. Het thema “Klein beginnen” vormt samen met het
kerstverhaal de basis van deze viering. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn. Het zal ook weer mogelijk zijn, de viering online te kunnen bekijken, eventueel
ook achteraf.
Voor een sfeervolle viering willen we u vragen uw telefoon uit te zetten en tijdens de
viering niet te filmen of te fotograferen. Er worden foto’s gemaakt en met u gedeeld in
Facebook of Parro.



Extra feestelijk is het om met zo’n gelegenheid gezellig met elkaar te eten. Daarom
willen we graag in de groepen weer een kerstbuffet organiseren, maar dat kan niet
zonder uw hulp natuurlijk! Het idee is, dat elk kind een voor~, hoofd~ of nagerecht
meeneemt voor een halve klas. In de week na Sinterklaas komt er bij elke klas een
intekenlijst te hangen. Heel fijn als er wat afwisseling is in het aanbod. Natuurlijk zorgen
we dat we er extra mooi uitzien! Het diner begint om 17.30 en om 19.00u kunt u uw zoon
of dochter weer ophalen uit de klas.

Nieuws van de leesconsulent
Beste ouders,
December komt eraan! Dé perfecte maand om je kind een boek cadeau te geven.
Maar welk boek kies je dan? Kijk snel het filmpje 'decembertips in 1 minuut' met
boekentips voor alle leeftijden.
Namens Bibliotheek Oosterschelde wens ik jullie allemaal een maand vol leesplezier.
Leesconsulent Meriam
m.vaneekelen@bibliotheekoosterschelde.nl

Nieuws vanuit de MR
Beste ouders/verzorgers,

De MR is  22 november weer bij elkaar geweest. de lopende zaken zijn besproken.
Verder hebben we een gesprek gehad over de identiteit van de school en hoe we dat
terug zien. Daarom is hierover nu het een en ander te lezen in het infoblad.
Begin van de maand is de Arbodienst geweest op school. De rapportage hiervan is
besproken.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen we dat graag.
Dat kan door ons aan te spreken of door ons te e-mailen naar mr@horizon-rilland.nl

https://youtu.be/AGSKQNAyhxc
mailto:mr@horizon-rilland.nl


Open ochtend



Nieuws vanuit de BSO, peutergroep en het
kinderdagverblijf
Peutergroep:
Nadat we het thema herfst hebben afgesloten met een kabouterpad, hebben we
onder luid gejuich Sinterklaas verwelkomd in het land. We zijn druk aan de knutsel om
pietenmutsen en huisjes te maken en mochten we zowaar een baard op het gezicht
van sinterklaas plakken. De pieten zijn inmiddels ook langs geweest en hebben onze
zelf gekleurde schoentjes goed gevuld. Vrijdag 2 december komen Sint en zijn pieten
langs op de groep en dan mogen alle peuters extra komen.
Als de Sint weer uit kan rusten in Spanje, mogen we de kerstboom weer gaan
versieren. December is best een spannende maand voor de kinderen een ook voor de
juffen.
We hebben inmiddels afscheid genomen van Levijn, Hatice en Nathan.
In december nemen we afscheid van Hanna en Jelmer.
Maar ook heten we welkom op de peutergroep: Isa

Baby/dreumes groep:
We zijn op de baby/dreumesgroep ook volop bezig met Sinterklaas. We lezen voor uit
het boekje Nijntje zet haar schoen en Bobbi viert Sinterklaas. Ook zingen we samen
sinterklaasliedjes aan tafel. En gaan we aan de slag met onze sensomotorische
ontwikkeling d.m.v. De baard van sinterklaas maken met scheerschuim.
De kinderen van het kinderdagverblijf hebben ook hun geknutselde schoentje mogen
zetten. De volgende dag was het een grote verrassing dat de pieten waren langs
geweest. Voor alle kinderen zat er iets lekkers in.

Wanneer de Sint weer uit Nederland is vertrokken zullen wij met het thema Kerst gaan
starten. We zullen dan de kerstboom weer tevoorschijn halen en deze samen gaan
versieren met de kinderen.

Wij mogen in december Jaxx, Selim en Bowen verwelkomen op de
baby/dreumesgroep. Isa gaat naar de peutergroep en wij wensen haar daar veel
plezier.

BSO:
De Juffen zijn hard bezig met een cursus doenkids. We gaan vanaf januari 2023
starten met weekprogramma’s via doenkids. Dit zorgt voor meer verschillende



activiteiten en meer inspraak voor de kinderen. Zo kunnen wij samen met de kinderen
weekprogramma’s maken. Wij hebben hier veel zin in.

Deze vakantie is de vakantiemix op de Reigersberg. En zij zullen daar allerlei
activiteiten gaan doen in de vakantie. Wij wensen de kinderen veel plezier en zien ze
graag weer terug na de vakantie. Vergeet niet op tijd uw vakantiedagen aan te
vragen. Mocht het niet lukken kunt u contact opnemen met klantrelatie.

Schoolfotograaf:
De schoolfotograaf is geweest en wat is het goed gegaan. Iedereen zag er super mooi
uit en heeft ontzettend zijn best gedaan om zijn/haar mooiste lach te laten zien. Wij
zijn benieuwd naar het resultaat en willen Femke bedanken voor haar enthousiasme
en voor de mooie foto’s.

Auto’s parkeren:
Wij krijgen steeds meer klachten van mensen in de straat die last hebben van dubbel
geparkeerde auto’s of auto’s die voor hun oprit staan. Wilt u opletten dat wanneer u
uw kind wegbrengt/ophaalt uw auto netjes geparkeerd staat. Alvast bedankt namens
de buurt.

Agenda December
02 Sinterklaasfeest

08 Open ochtend

16 Leerlingenraad

22 Kerstviering 11.00 in de Levensbron
Kerstdiner 17.30 - 19.00

23 Alle kinderen vanaf 12 uur vrij - start Kerstvakantie

09-01 Eerste schooldag


