Maart 2021
Beste ouders,
Wat een bijzondere tijd ligt er achter ons. De periode van thuisonderwijs ligt weer achter ons. Het is
fijn de kinderen weer in school te hebben. In de groepen worden de routines en regels weer
aangepakt. Ook besteden we de komende weken extra aandacht aan de werkhouding en de
taakaanpak. Bij deze de uitleg:
De kwaliteit van de werkhouding heeft alles te maken met de executieve functies van ons brein. Dat
zijn functies die heb je nodig om te denken en te handelen. Het zijn de regelfuncties van het brein.
Denk daarbij aan het werkgeheugen, je aandacht richten, iets kunnen volhouden, kunnen beginnen
aan een taak en je gedrag bijsturen. Allemaal heel belangrijke aspecten bij het kunnen werken in de
groep. Structuur is daarbij heel belangrijk. We leren de kinderen daarom werken met een stappenplan:
1. Wat moet ik doen? Wat moet ik weten of waar moet ik aan denken voor ik het ga doen?
2. Hoe ga ik het doen? Welke strategie zet ik in?
3. Ik doe mijn werk. Ik werk netjes en zorgvuldig.
4. Ik kijk mijn werk na: Wat vind ik ervan?.
Elke groep heeft zijn eigen thema:

We hopen dat u met plezier ons Infoblad van IKC De Horizon voor de maand maart gaat lezen.
Team “De Horizon”
****
Nieuwe leerlingen
We vinden het fijn dat we weer nieuwe kinderen op onze school kunnen begroeten. Op de babygroep
zijn gestart: Isa, Nathan en Charlie.Op de peutergroep zijn gestart: Arthur en Nathan.
Cathelijne Hoppenbrouwers, Senn Pieper en Fenna Pieper zijn gestart in groep 1.
We wensen jullie een hele fijne tijd toe op De Horizon!!
Trefwoord
Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 12 maart): Voelen
Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of verstand volgen. Grenzen aanvoelen,
nabijheid of afstand.
Bijbel: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9); Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15); Tien
melaatse mannen (Lucas 17, 11-19); Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12, 9); De blindgeborene
(Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28).

Week 11 en 12 (15 t/m 26 maart): Kiezen
Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken; oordelen en veroordelen;
besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.
Bijbel: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het grote feest (Matteüs 22); Tien bruidsmeisjes;
Twee groepen (Matteüs 25); Palmzondag (Matteüs 21).
IEP toetsen
Vanwege de lockdown hebben we het moment van toetsen uitgesteld. Vanaf 8 maart zullen we
starten met de afname van de midden toetsen; Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn
sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een
compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet
door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu
staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door
betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het
complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee wij als leerkrachten samen met de leerling inzicht
krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen
ontwikkeling willen vergroten.
Het is fijn als uw kind op school kan beschikken over een eigen koptelefoon of oortjes.
Fruitdagen
Vanwege de lockdown is de leverperiode van het schoolfruit verlengd tot 31 mei.
Op woensdag, donderdag en vrijdag is er dus voor alle kinderen gratis fruit tot 31 mei.
Biddag
Op woensdag 10 maart besteden we in alle klassen aandacht aan Biddag.
Nieuws van de Medezeggenschapsraad
Beste ouders/verzorgers,
We hebben in onze online-vergadering het thuisonderwijs besproken.
Ook over de rapporten en identiteit hebben we gesproken.
Er is over de begroting en het financieel jaarverslag een en ander toegelicht.
De GMR verandert van samenstelling. Dit is uitgelegd.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen we dat graag.
Dat kan door ons aan te spreken of door te mailen naar ons nieuwe e-mailadres
mr@horizon-rilland.nl
Pleintjesactiviteit
Op donderdag 18 maart is er weer een pleintjesactiviteit op onze speelplaats.
Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich hiervoor aanmelden op www.inreimerswaal.nl
● Deelname is gratis. Bij slecht weer gaat de activiteit niet door. Dat wordt dan gemeld op de
website, facebook en instagram.
● Schrijf jezelf snel in en wacht op een bevestiging
● Heb je klachten? Blijf thuis.
● Was vooraf thuis je handen en ga naar de wc.
● We sporten buiten, dus kleed jezelf goed aan.
● Ouders zijn helaas niet welkom om te blijven kijken.

Stappenplannen voor thuisonderwijs in het geval van quarantaine
Nu de scholen weer open zijn, richten we ons natuurlijk weer volledig op het onderwijs op school. Het
kan echter zijn dat uw kind thuis komt te zitten of vanwege klachten, een test of een quarantaine. In
dat geval hebben we gekeken wat haalbaar is om naast het onderwijs op school ook de kinderen
thuisonderwijs te geven. Daarvoor hebben we het volgende stappenplan opgesteld:
○ De eerste dag van testen, kunnen de kinderen in Snappet werken aan het
werkpakket.
○ Daaropvolgende dagen; De kinderen kunnen de instructies meedoen via de meet.
Tijdschema wordt gedeeld in Classroom
○ In groep 4 t/m 8 wordt thuiswerk opgegeven via Snappet.
○ In groep 1/2 en 3 worden waar nodig spullen gebracht of er wordt gevraagd of het
gezin iemand kent die het kan ophalen.
In het geval van een hele groep in quarantaine:
○ Dag 1 geen onderwijs, zodat er tijd is om een programma te overdenken en de
voorwaarden te organiseren. In groep 4 -8 bieden we thuiswerk via Snappet.
○ In groep 1/2 en 3 plannen we een ophaalmoment.
○ In groep 1/2 werken de kinderen thuis aan een programma met suggesties. Eventueel
1 of 2 meets met de leerkracht.
○ In groep 3-8 dagelijkse meet + thuis onderwijsprogramma.
Corona Tip
Een advies voor ouders als je snel de uitslag van de test van je kind(eren) wilt weten vraag dan alvast
een DigiD aan voor uw kind(eren). De uitslag weet u meestal dan dezelfde dag.
Gebruik gymzaal
Onder voorwaarden is het gebruik van de gymzaal gedeeltelijk mogelijk, maar zolang de
coronamaatregelen niet versoepeld worden, blijven we buiten gymmen.
VVE-project voertuigen
Samen met alle VVE-locaties in Rilland werken we over het thema voertuigen. De kleuters werken
specifiek aan het thema De Garage. We behandelen het boek ‘De Garage’ van de serie Willewete.
Het project start met pech onderweg. Dat is niet zo’n best begin! Je staat met je speelgoedauto langs
de kant van de weg en belt de Wegenwacht of pechdienst om je te helpen. Het project wordt
afgesloten met een spannend spel. De kinderen gaan in een matrix op zoek naar auto’s. Om te mogen
zoeken, moeten ze vragen over het thema juist beantwoorden. In de klas hebben we leervragen
opgesteld: wat willen wij te weten komen over dit thema? Mocht u thuis ineens vragen krijgen over de
werking van de auto, woorden als krukas en zuiger, monteur, steeksleutel etc. horen, dan weet u waar
dat vandaan komt!
De dreumesen en peuters werken ook aan het thema ‘De Garage’. Hierbij gaan we kijken naar de
voertuigen die gerepareerd moeten worden in de garage en waar zijn deze voertuigen in het verkeer,
in de lucht, op de weg of in het water? We lezen voor uit ‘De grote rode bus en ‘Waar is de blauwe
auto’. Via de portal heeft u informatie ontvangen met betrekking tot de woorden die we gebruiken en
de liedjes die we zingen.Ook de BSO zal aansluiten bij dit thema. Dit thema wordt afgesloten met een
digitale tentoonstelling.

ALGEMENE INFORMATIE BABY- PEUTERGROEP EN BSO
Even voorstellen
Mijn naam is Romee de Bruijn, 23 jaar oud en ik woon in Steenbergen.Ik ben vanaf 1 februari
begonnen met werken bij Kibeo IKC de Horizon.
U zult mij gaan zien op alle groepen. In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig en
krijg ik vaak leuke inspiratie voor activiteiten op de groep. Verder maak ik graag lange
wandelingen met mijn honden.Maar een gezellig avondje bankhangen daar houd ik
ook van.
Ik heb twee jaar geleden mijn diploma gehaald en ben daarna gelijk gaan werken bij
mijn stageplek van toen. Maar ik was nu erg toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ben
heel benieuwd wat voor nieuwe kansen er voor mij zullen komen bij Kibeo. Ik hoop
op veel werkplezier met de kinderen, ouders en collega’s.
Als u vragen heeft kom dan gerust naar mij toe.
Jantje Beton
Ook dit jaar jaar collecteren we weer voor Jantje Beton. Jantje Beton zet zich in voor meer
speelkansen en ruimte. Met landelijke acties als de Buitenspeeldag en het NK Stoepranden vragen ze
daar extra aandacht voor. Per jaar spelen 200.000 kinderen mee. Ook organiseren ze de Buitenlesdag
en ondersteunen ze speeltuinen. 50% Van de opbrengst is voor Jantje Beton en 50% voor de
Kibeogroepen. Dit jaar willen we hiervan de buitenmaterialen aanvullen. De collecte zal dit jaar
gehouden worden van 8 t/m 13 maart. De collectebussen staan vanaf volgende week klaar op de
peutergoep.
Helpt u ons mee?
Alvast bedankt.

Nieuwe LOR-leden
Inmiddels hebben zich twee nieuwe ouders aangemeld om zitting te nemen in de LOR (Locatie
ouderraad) daar zijn we heel blij! Dit zijn Mevr. Nuijes en Mevr. Wagenaar.
De LOR bestaat nu uit 4 leden. Ze vertegenwoordigen de BSO, baby-/dreumesgroep en de de
peutergroep. Wilt u punten inbrengen dan kunt u deze doorgeven aan de leden. Op alle groepen is
een LOR-map aanwezig waarin u kunt zien wie u kunt benaderen en welke zaken er aan de orde zijn
geweest.

DE BABY EN PEUTERGROEP
Wij willen u vragen om de hekjes bij de babygroep goed te sluiten. Dit in verband met de veiligheid
van uw kind.
De BSO
Helaas is de BSO nog steeds alleen beschikbaar voor de noodopvang, dat vinden we erg jammer.
Komt u in aanmerking voor de noodopvang omdat u een vitaal beroep heeft geef dit dan door aan de
afdeling klantrelatie. Zij melden uw kind dan weer aan (klantrelatie@kibeo.nl). We hopen dat we snel
alle kinderen weer mogen ontvangen.
Ondanks de noodopvang blijven zich kinderen aanmelden voor de BSO, daar zijn we erg blij mee.
Inmiddels hebben we op de dinsdag en de donderdag de B2 geopend. De groepen worden
samengevoegd en kunnen gebruik maken van het lokaal en de hal. Ook mogen we, als het straks
weer mogelijk is i.v.m. Corona, op de dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur gebruik maken van de
gymzaal. Het is fijn als de kinderen dan gymspullen bij zich hebben. Alvast bedankt.
Agenda
18 maart

Pleintjesactiviteit 5 t/m 8 op de speelplaats 15:30-16:30 u. (aanmelden vooraf!)

30 maart

Digitaal theoretisch verkeersexamen groep 7-8

2 april

Goede Vrijdag. Alle leerlingen vrij

Helpen in huis
(Bijdrage van de GGD)
Ouders bepalen zelf of zij het belangrijk vinden dat hun kinderen meehelpen in huis. Maar door
kinderen verantwoordelijk te maken voor een aantal taken help je hen zelfdiscipline op te bouwen en
een klus voor elkaar te krijgen. Daar kunnen ze in hun latere leven veel profijt van hebben. Als alle
gezinsleden hun aandeel leveren in het huishouden heeft iedereen daar plezier van.
Ouders hebben meer tijd voor zichzelf en ook meer tijd om samen met de kinderen iets te doen. Even
lekker kletsen of een spelletje doen bijvoorbeeld.
Een taakrooster
De verdeling van de werkzaamheden kan in overleg gebeuren. Geef iedereen de kans om zijn
voorkeur voor bepaalde karweitjes uit te spreken. Houd rekening met dingen waar kinderen handig of
onhandig in zijn. Het is belangrijk dat kinderen weten wat er van hen wordt verwacht zodat ze daar
rekening mee kunnen houden. Dat is beter dan dat ze op een onverwacht moment ineens iets moeten
doen. Je kunt dat doen door kinderen vaste taken te geven maar ook door taakroosters te maken.
Belonen
Je kunt ervoor kiezen om in het begin je kind te belonen voor het goed uitvoeren van een taak.
Bijvoorbeeld met een speciale activiteit of met extra zakgeld. Belangrijk is dat je dit soort beloningen
geleidelijk weer afbouwt. Zo leert een kind dat het heel gewoon is om verantwoordelijk te zijn voor een
bepaalde taak. En dat je helpt om samen het huishouden soepel te laten verlopen en niet om een
beloning te krijgen of straf te vermijden.

Prijzen
Toon altijd je waardering als je kind helpt. Te weinig waardering leidt er soms toe dat kinderen zich
onttrekken aan taken. Soms gaat het uitvoeren van een taak niet meteen goed. Deel dan de taak op in
kleinere stukken, zeg iets leuks van iedere stap in de goede richting en doe zo nodig een suggestie
voor verbetering, bijvoorbeeld: “Prima, je hebt je speelgoed opgeruimd. Als je nu ook nog je vieze
sokken in de wasmand gooit, dan ben ik helemaal blij.”
Een rij van tips is nooit volledig!
Alle ouders hebben wel eens vragen over hun kinderen.
Als u over deze vragen wilt praten, bent u welkom bij Bureau Opvoedingsvragen.

