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Welkom
Na de kerstvakantie zijn we met de zilveren weken van
Goed van start begonnen. De groepsvorming krijgt
opnieuw aandacht door allerlei groepsvormende
activiteiten. Ook worden de regels weer herhaald.
Kwink: In de onderbouw is het de afgelopen weken
gegaan over vriendschap en in de midden- en
bovenbouw ging het over pesten. Tijdens pestsituaties in de klas of op het schoolplein
zijn verschillende rollen te onderscheiden. De toeschouwers vormen een grote groep
die denken geen onderdeel te zijn van het pesten omdat zij er niet aan meedoen. Maar
juist die groep kan een belangrijke rol spelen door wél iets te doen wanneer ze zien dat
er gepest wordt. Zoals bijvoorbeeld opkomen voor het gepeste kind of hulp
inschakelen. Kinderen die weten dat ze iets kunnen doen als ze zien dat er gepest
wordt, dragen bij aan het tegengaan van pesten en zorgen er zo voor dat het
slachtoffer zich gesteund voelt. Ze kunnen voor elkaar opkomen en staan zo voor een
groep waarin pesten bespreekbaar is. Op onze school is juf Siobhan de coördinator
sociale veiligheid. Hier kunnen ouders/ kinderen/ leerkrachten terecht als er signalen
zijn van pesten.

Nieuwe leerlingen: Nav Verwoerd is begonnen in groep 1. We wensen je een fijne tijd op
De Horizon

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



Trefwoord
Het Trefwoord-thema van dit moment

De komende weken (30 januari t/m 17 februari) staat het thema Angst centraal in
Trefwoord. Bekijk alvast het filmpje om te horen waar dit thema over gaat.

ANGST (week 5 t/m 7)
Inhoud: Over angst die je klein maakt en angst die
je sterk maakt. Over het geloof dat goede en
mooie dingen mogelijk zijn. Over vertrouwen als
tegenhanger van de angst.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 5: Petrus is bang (Matteüs 14, 22-36); Bang
voor de storm (Marcus 4, 35-41).
week 6: Jezus en zijn hulpherders (Matteüs 9,
35-10, 42); De barmhartige Samaritaan (Lucas 10,
25-37).
week 7: Het begint met vertrouwen (Matteüs 14,
14-21); Vogels maken zich ook niet druk (Matteüs
6, 19-34).

Bijbelverhalen middenbouw:
week 5: Storm op het meer (Lucas 8, 22-25); De
Heer is mijn herder (Psalm 23).
week 6: Wat moet ik doen? (Lucas 10, 30-32); Zo kan het ook (Lucas 10, 33-37).
week 7: Kijk naar de vogels en de bloemen (Lucas 12, 22-34); Met vertrouwen in een
droom stappen (Matteüs 7, 7-12).

Bijbelverhalen bovenbouw:
week 5: Waar komen we terecht? (Lucas 8, 22-25); De Heer is mijn herder (Psalm 23).
week 6: Wie is mijn naaste? (Lucas 10, 30-32); Wat het belangrijkste is (Lucas 10, 33-37).
week 7: Kijk naar de vogels en de bloemen (Lucas 12, 22-34); Begin maar gewoon
(Matteüs 7, 7-12).

Schoolreis
Al lange tijd hebben we twijfel over de schoolreis. Gisteren was het nog op het
jeugdjournaal dat veel scholen dit jaar geen mogelijkheid zien om op schoolreis te

https://www.trefwoord.nl/verantwoording/thema/angst


gaan.  De prijzen vooral van het busvervoer zijn aanzienlijk gestegen. Ook hebben wij
als team al diverse signalen ontvangen van ouders die zich zorgen maken. Samen
met de MR en ook de AC zijn we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. We
houden jullie op de hoogte.

Splitsing groep 1 en 2
Groep 1/2 is de afgelopen tijd gegroeid in leerlingaantal en in de komende tijd
verwachten we nog nieuwe leerlingen. Een mooie ontwikkeling
dat ouders vertrouwen hebben in de school en hun kinderen
aanmelden op de Horizon. Tegelijkertijd vraagt deze toename
van het leerlingaantal iets van de organisatie; we willen de
kwaliteit blijven bieden die u van ons gewend bent.

Zoals we aan het begin hebben aangegeven wordt de groep al
regelmatig gesplitst. De komende weken zullen we dat steeds
vaker doen. Vanaf 27 februari (na de voorjaarsvakantie) zullen we we de kleutergroep
zoveel mogelijk gaan splitsen. We zullen dat doen in groep 1 en 2. Met deze splitsing
van de kleutergroep kunnen we de kinderen voldoende aandacht blijven geven, beter
afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften en ons richten op het
groepsaanbod. Tussen de 3 juffen is continu afstemming en er zijn uiteraard nog veel
werkmomenten samen.

Tijdens de splitsing is de volgende verdeling het uitgangspunt.

Maandag Dinsdag Woensda
g

Donderda
g

Vrijdag

Groep 1:
juf
Chantal

Groep 2:
juf Nicky

Groep 1/2 :
juf Nicky

Groep 1:
juf
Chantal

Groep 2:
juf Linda

Groep 1:
juf
Chantal

Groep 2:
juf Linda

Groep 1/2:
juf Linda/
juf Nicky

Heeft u vragen over deze splitsing? Loop dan gerust even binnen.



Carnaval
Op vrijdag 17 februari vieren we weer carnaval.
De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en
drinken mee te nemen, ze krijgen iets lekkers van
school. Alle leerlingen mogen uiteraard verkleed
naar school komen.

Ons motto is dit jaar “We hangen de beest uit”.
De hele ochtend zal in het teken staan van
verkleden, hossen, knutselen, spelletjes spelen en
dansen. We gaan er een mooi feest van maken!

Taalklas
We willen graag jullie aandacht voor het volgende:
Samen met de bibliotheek zijn we op zoek naar een vrijwilliger die wekelijks
Nederlandse taallessen zou kunnen verzorgen. We zoeken  binnen onze ouders en hun
netwerk of iemand daar interesse in heeft. Je krijgt een mini opleiding via Scalda om
de taallessen betekenisvol te kunnen maken voor de deelnemers.

Wat?
een vrijwilliger die wekelijkse ‘taalles’ aanbiedt; Er wordt geoefend met de
Nederlandse taal.

Voor wie?
De les is voor ouders van onze schoolgaande leerlingen. Deze les is voor
anderstaligen én voor mensen die hier niet geboren en getogen zijn. Ben of
ken jij iemand die behoefte heeft aan Nederlandse les, meld je snel aan of
geef het door.

Waar en wanneer?
Locatie: Basisschool de Horizon, Cromvlietstraat 9, Rilland
Wanneer: nader te bepalen
Voor vragen en aanmelden voor zowel vrijwilliger als deelnemer kun je bij juf Corina of
juf Evelien terecht



Gezonde relaties en sexualiteit
“Hoe komt een baby in een buik?”, “Waarom heeft Esther twee moeders?” , “ Hoe maak
je een verkering uit?” of “Wat gebeurt er als je puber wordt?”
Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben vaak vragen over relaties en seksualiteit.
Het doel van relationele en seksuele vorming, thuis en op school, is dat kinderen zich
veilig en gezond ontwikkelen en leren zelf gezonde en verantwoorde keuzes te maken
met respect voor zichzelf en de ander.

We vinden het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat en zich daar op zijn
gemak voelt. Door les te geven over relaties en seksualiteit leren kinderen dat zij hun
grenzen mogen aangeven en dat ze trots op zichzelf mogen zijn. Een onderdeel van
sociale veiligheid is het onderwerp relaties en seksualiteit. Om die sociale veiligheid te
creëren werken we graag samen met u als ouder/opvoeder.

Onze school wil graag dat kinderen leren
over lichamelijke en relationele
ontwikkeling op een manier die bij hun
leeftijd en belevingswereld past. In alle
groepen worden er lessen gegeven over
je lijf, groeien, gevoelens en relaties. Dit
doen we met het lespakket ‘Kriebels in je
buik’. Hierdoor worden kinderen
weerbaarder en wordt ook tegenwicht
geboden aan beelden, verhalen en
ontwikkelingen die zich in onze
maatschappij afspelen.

Veel ouders hebben vragen over de
lichamelijke ontwikkeling van kinderen. En
voor kinderen is dat niet anders. Het is daarbij belangrijk dat uw kind leert welk gedrag
gezond is, hoe uw kind grenzen kan aangeven en hoe het met gevoelens van anderen
om moet gaan.
Als school willen wij kinderen zo goed mogelijk begeleiden bij hun ontwikkeling. We
willen u als ouder of opvoeder, bij het onderwerp betrekken en nodigen u daarom uit
voor een ouderavond. Deze ouderavond wordt verzorgd door de GGD Zeeland en zal
plaatsvinden op maandag 6 maart om 19.00 u. Noteer deze datum vast. Later sturen
we jullie meer details.



Nieuws vanuit de MR
We zijn in januari bij elkaar geweest. We hebben gesproken over actuele zaken die
spelen op Prisma niveau. Wij hebben informatie ontvangen over een audit en het
strategisch beleid van Prisma.
Wij hebben instemming verleend aan het actiepunt voor een subsidieregeling
verbetering basisvaardigheden.

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.

Verkeer
Op de fiets naar school maakt de buurt blijer……

Jullie herkennen het vast wel: drukte bij de Horizon.
Vaak rond half 9 ‘s ochtends en 2 uur ‘s middags. Als de kinderen gebracht en
opgehaald worden. Daarom vragen wij ouders en kinderen: kom lopend of op de fiets
naar school. Zo wordt de schoolomgeving veiliger en doen kinderen belangrijke
verkeerservaring op.
Onderstaand 5 tips voor ouders.
Vijf 'vergeet me nietjes' voor ouders

1. Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of fietsen.
2. Toch een keer met de auto naar school? Parkeer iets verderop en loop het

laatste stukje.
3. Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen.
4. Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname.
5. Wordt je kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je omgaat met

smartphonegebruik in het verkeer en hoe je kind om kan gaan met groepsdruk.

Daarnaast weet iedereen dat we in de
‘donkere’ periode van het jaar zijn
beland.

De klok is weer een uur teruggezet en dat
betekent dat het weer vroeg donker
wordt. Een van de gevolgen hiervan is
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dat je als weggebruiker (of je nu in de auto, op de brommer of de fiets zit) minder
zichtbaar bent. De zichtbaarheid van jezelf kan je vergroten door de verlichting tijdig
aan te zetten. Helaas beseffen veel fietsers nog niet dat fietsverlichting essentieel is
om goed gezien te worden.
Wij dagen jullie uit om allemaal een SUPERHELD te worden. Bekijk onderstaand filmpje
en sluit je aan bij de superhelden.

VVE project
Na de voorjaarsvakantie starten we in groep 1/2 met het
gezamenlijke thema ´eet smakelijk´. Alle peuter- en
kleutergroepen uit Rilland zullen in die periode aan
hetzelfde thema werken. Dinsdag 21 maart is de
gezamenlijke afsluiting bij ons op school. Tussen 18.00-
19.00 uur kunt u komen kijken naar wat u kind(eren)
geleerd en geknutseld heeft. Ook willen we u deze
avond een beeld geven van de activiteiten die we met
de groep rondom het thema gedaan hebben.

Nieuws vanuit de BSO
Wat fijn om weer samen een nieuw jaar te starten. Het is weer gezellig druk. Afgelopen
december hebben wij nieuwe spellen gekregen rond de feestdagen en daar maken
wij veel gebruik van. Het weer is op dit moment helaas minder waardoor wij niet altijd
naar buiten kunnen. Dan verzinnen de kinderen een voorstelling of maken wij de
mooiste knutsels en tekeningen. Ook groepsspellen als levend memorie vinden wij erg
leuk om te doen.
Met een aantal oudere kinderen zijn wij de vakantiemix aan het voorbereiden. Wij
gebruiken het nieuwe doenkids programma hiervoor. Wij vinden het super dat de
kinderen zo meedenken en dat we er op die manier een super vakantieweek van
kunnen maken. Doenkids gebruiken wij nu wekelijks maar wij willen hier graag hulp bij
van de kinderen.

Vakantiemix en studiedag

https://youtu.be/vnuKxCvHyPo


De studiedagen staan inmiddels open en ook bij de vakantiemix stromen de
aanmeldingen binnen. Denk er aan om op tijd aan te melden. Helaas kampen wij ook
met een personeelstekort en is helaas vol ook echt vol. Mocht aanmelding voor de
studiedag niet lukken bij u vraag dan hulp aan de pedagogisch medewerkers en lukt
het aanvragen voor de vakantiemix niet dan kunt u terecht bij het service kantoor van
Kibeo.

Zwangerschapsverlof
Zoals jullie weten is onze fijne collega Layla zwanger van haar tweede zoon. Zij zal in
februari met verlof gaan om zich voor te bereiden op de komst van de kleine.
Maandag 13 februari is haar laatste middag op de NSO. Zij zal vanaf juni 2023 weer
terugkomen van haar verlof. Tot die tijd proberen wij de diensten op te lossen binnen
ons team zo ver dit mogelijk is om de kinderen vaste en vertrouwde leidsters te bieden.
Wij wensen Layla heel veel geluk toe met haar gezin de komende tijd en zullen haar
erg missen op de groep.

Nieuws vanuit de peutergroep en het
kinderdagverblijf
Baby/dreumes groep
In januari en februari mogen wij weer nieuwe kinderen verwelkomen op de
baby/dreumes groep. Wij vinden het heel fijn dat jullie bij ons komen Ilkay, Luuk en
Jakub. Ook zijn er weer een aantal kinderen door naar de peutergroep. Wij wensen
Annika, Charlie en Demi  heel veel plezier en succes op de peutergroep.

Thema
Op het kinderdagverblijf zijn wij bezig met het thema kleding. We benoemen onze
kledingstukken en kleden puk en de poppen aan. Ook knutselen we mooie truien. De
komende weken gaan wij meer kledingstukken knutselen en gaan we puk zijn kleren
wassen.



Plein
De schutting is gelukkig geplaatst en ook ons speelplein heeft een mooie opknapbeurt
gekregen. Zo hebben wij er straks een speelheuvel bij waar we tussen de planten onze
weg kunnen vinden naar de andere kant. Ook is er een stuk plein bij en is de ingang
verplaatst zodat wij niet steeds langs de klassen hoeven. Wij willen school heel erg
bedanken voor het stuk extra speelplein. Wij gaan er veel plezier van hebben.

Stagiaire
Op de maandag en dinsdag is er een nieuwe stagiaire bij ons op de groep. Zij heet
Waed en wij zijn blij dat zij voorlopig ons team komt versterken. Waed doet de
opleiding helpende zorg en welzijn. Haar werkzaamheden zullen bestaan uit het
ondersteunen van de pedagogisch medewerkers en het helpen bij de huishoudelijke
taken.
Parkeren bij halen en brengen van de kinderen
Wij willen u nogmaals wijzen op de manier van parkeren in de straat wanneer u uw
kind haalt of brengt. Het gebeurt nog regelmatig dat er op de stoep geparkeerd wordt
en ook voor opritten. Ook al is het voor maar even ervaren de buurtbewoners hier wel
hinder door. Wilt u hier op letten.

Lor
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de LOR. Mocht je interesse hebben en/of meer
informatie willen dan kunt u contact opnemen met onze vestigingsmanager Leonne
Maaskant- van Zee 0659833553.

Peutergroep
Op de peutergroep zijn we weer fris aan het nieuwe jaar begonnen met het thema
‘wat heb ik aan vandaag’. We hebben gekeken wat Puk allemaal in zijn koffer had en
we hebben zijn kledingstukken benoemd. Daarna hebben wij ze aangetrokken bij Puk.
Wisten jullie dat ook Puk een onderbroek en een hemd aan had? Wij onderzoeken
verschillende kledingstukken, sommige zijn dun en andere wollig. Ook kijken we welke
stukken kleding wij mooi vinden.



Deze maand nemen wij afscheid van Nav. Hij gaat naar groep 1 maar gelukkig zien wij
hem op de BSO nog terug. Wij wensen Nav heel veel succes en plezier op de
basisschool.
Voorjaarsvakantie
Het is alweer bijna voorjaarsvakantie. Vanaf 20 februari tot en met 26 februari is de
vakantie. Mocht u niet zeker weten of uw kind in die tijd naar de opvang kan kunt u het
navragen aan de pedagogisch medewerkers.

Agenda Februari
2-3 Studiedag; alle leerlingen vrij

10 Rapport

13-17 Rapportgesprekken

17 Carnaval; vanaf 12:00 uur vakantie.

Agenda Maart
6 Ouderinfoavond door de GGD over gezonde relaties en sexualiteit.

Aanvang 19.00 u

8 Biddag

21 Afsluiting VVE project: 18.00 - 19.00 u


