Beste ouders,
Inmiddels staan er bij de schoolhekken alweer enkele weken prachtige
masten waarop de banners hangen met ons nieuwe schoollogo. Onze
vertrouwde website is helaas een poosje uit de lucht geweest, maar
inmiddels is de vernieuwde versie online. De komende weken zal deze met
steeds meer informatie worden gevuld. Neem nu alvast een kijkje:
https://www.horizon-rilland.nl/
En zo is het alweer juni en liggen er nog maar enkele schoolweken van het
schooljaar 2018-2019 voor ons. Dit zijn de weken waarop de kinderen hun
schooljaar gaan afronden met de Cito-eindtoetsen van hun jaargroep.
Daarnaast staan er natuurlijk nog meer activiteiten gepland om het
schooljaar af te ronden zoals onder andere de schoolreis, maar ook de
poetsweek. We gaan ervoor, nog even met zijn allen de schouders eronder.
We hopen dat u met plezier deze “Info De Horizon” van de maand juni gaat lezen.
Team “De Horizon”
****
Let op:
Zoals u weet, liggen er verbouwplannen om van onze school een IKC te maken. De onderhandelingen zijn nog niet
helemaal rond. Dus op dit moment weten we nog niet of we voor de vakantie nog moeten verhuizen. Wij gaan er
wel vanuit dus voor alle zekerheid plannen we alvast een aantal zaken zodat u als ouders niet verrast wordt op het
allerlaatste moment.
Dat betekent dat de laatste schooldag dit jaar op donderdag 4 juli is !!!
Er moeten dan namelijk nog magazijnen leeg geruimd worden en enkele groepen van lokaal gewisseld zijn zodat
de aannemer in de zomervakantie meteen kan beginnen met de werkzaamheden voor de verbouwing. Uiteraard
houden we u op de hoogte.
Vertrokken leerlingen:
Nikita Lafeber is na de meivakantie naar een andere school gegaan. We wensen haar een fijne tijd toe op haar
nieuwe school. Zdenek Horak is terugverhuisd naar Tsjechië.
Oproep nieuwe AC-leden
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de activiteitencommissie. Welke enthousiaste
moeders èn/of vaders willen de AC komen versterken? We hebben uw hulp hard nodig! De AC organiseert samen
met het team & hulpouders allerlei activiteiten voor de leerlingen en helpt ook bij de uitvoering hiervan. Hierbij kunt
u denken aan bijvoorbeeld het Kerstfeest, de meester- en juffendag, vieringen,
carnaval, de viooltjesverkoop en ga zo maar door.
Een aantal keer per jaar vergaderen we op school over de aankomende activiteiten.
Natuurlijk verwachten we niet dat je bij alle activiteiten aanwezig bent maar vele
handen maken licht werk, dus hoe meer AC- leden er zijn, des te beter de
werkzaamheden kunnen worden verdeeld. Wij hopen van harte dat meerdere vaders
en moeders zich zullen aanmelden voor de AC.
Het is niet alleen heel leuk en dankbaar om te doen, we hebben jullie hulp ook echt dringend nodig. Wil je meer
weten of lid worden, stuur dan een mailtje naar het dagelijks bestuur: secretarisac@horizon-rilland.nl
of trek een van de huidige AC-leden aan haar of zijn jas. Je kunt natuurlijk ook vrijblijvend een vergadering
bijwonen, voordat je beslist.

Nieuwe juf
Vanaf volgend schooljaar ben ik werkzaam als leerkracht op de Horizon. Graag stel
ik mijzelf kort aan u voor. Mijn naam is Linda Siermans-Puik, 28 jaar oud en geboren
en getogen in Rilland. Sinds 5 jaar woon ik in Hoogerheide, samen met mijn man
Victor. Vorig jaar is onze zoon Daan geboren.
Ik ben een enthousiaste en creatieve leerkracht en vind het belangrijk dat kinderen
met plezier naar school gaan. Hierdoor probeer ik lessen uitdagend te maken en
kinderen spelenderwijs tot leren te laten komen.
De afgelopen 5 jaar heb ik met veel plezier gewerkt op de ABS in Middelburg,
voornamelijk in de onderbouw en als vakspecialist muziek. Na de geboorte van onze
zoon is de behoefte ontstaan dichter bij huis te werken. Na 2 zeer positieve
gesprekken op de Horizon heb ik er het volste vertrouwen in dat deze school een
mooie nieuwe uitdaging biedt. Ik kijk er naar uit om op de Horizon te komen werken.
Graag tot ziens in het nieuwe schooljaar!
Groeten Linda
Trefwoord
Week 22 en 23 (27 mei t/m 7 juni): Aanwakkeren
Inhoud: Over aarzelen, doorpakken en enthousiasme, over bemoediging en inspiratie.
Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2).
Week 24 t/m 26 (11 t/m 28 juni): Onderscheiden
Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf
blijven.
Bijbel: Daniël aan het Perzische hof (Daniël).
(Trefwoord in groep 4)
Deze weken kijken we in de klas naar wat de betekenis is van wat we doen; wanneer doen we iets goed en
wanneer is het fout? Soms kan het zelfs goed zijn om niets te doen. Het is leuk om iets moois te maken, het maakt
je trots op jezelf. Je kunt er iets van leren, je voelt je nuttig, je geniet omdat je iets samen met anderen doet. Elke
keer als je iets nieuws probeert leer je daar weer van! Enne… goed voorbeeld doet vaak goed volgen! Zoals Jezus
heeft laten zien, dat je door kunt gaan zoals hij het voor heeft gedaan; samen kunnen we werk maken van een
nieuwe wereld waar alles eerlijk gaat, we elkaar kunnen vertrouwen en waar we lief zijn voor elkaar.
Gebed:
Goede God,
Soms voelen we ons niet fijn, we hebben nergens zin in. Dat kan gebeuren, iedereen heeft dat wel eens, dat hoort
erbij. Maar het is wel fijn als dat weer overgaat en we weer zin krijgen, ergens blij van worden, enthousiast.
Kunnen andere mensen ons daarbij helpen? En kunnen wij op onze beurt, anderen vrolijk maken? Dat mogen we
ontdekken, elke dag opnieuw.
Kibeo BSO
De BSO gaat zich de komende tijd meer richten op sport en activiteiten. Bewegen is immers gezond en het is goed
voor de sociale vaardigheden. Inmiddels zijn we gestart met sporten op de maandagmiddag in de gymzaal van
16.00 tot 17.00 uur. De groep wordt dan gesplitst zodat leeftijdsgebonden activiteiten georganiseerd kunnen
worden. Wij willen u vragen uw kind gymschoenen mee te geven.
Afgelopen maandag zijn de jongste BSO-ers naar de Kist geweest om aan te sluiten bij de activiteit van de
Plakvingers. Woensdag 12 juni zullen we met de BSO aansluiten bij de buitenspeeldag, u ontvangt hierover nog
informatie.
In het nieuwe schooljaar streven we ernaar om deze activiteiten verder uit te werken. U kunt dan bijv. ook denken
aan sport en spel in het park, een muziekles, of een techniekles. Heeft u nog suggesties of kent u iemand die het
leuk vindt om een activiteit te organiseren dan horen we het graag van u.

Spaaractie Spar De Neve
Van al het gespaarde geld hebben we voor de kleuters een boerderij met dieren kunnen kopen. Voor de
muzieklessen hebben we 8 klokkenspelen gekocht. Ook was er toen nog geld over om nieuwe boeken te kunnen
kopen voor de klassenbibliotheken.
Nogmaals bedankt voor uw hulp en natuurlijk een extra bedankje voor Carlo en Yvon van de Spar in Rilland!
Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8
De leerlingen van groep 8 doen 4 juni mee aan het praktisch verkeersexamen. Groep 7 doet ook mee, maar alleen
om te oefenen.
Studiedag maandag 17 juni
Op maandag 17 juni zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag.
Rapporten
21 Juni krijgen de kinderen hun tweede rapport mee naar huis. De komende weken worden daarvoor de gegevens
verzameld en ingevoerd. Om verwarring te voorkomen zijn de gegevens van methodetoetsen en
niet-methodetoetsen in de maand juni daarom niet via het Ouderportaal in te zien.
Na de rapportgesprekken, maar voor de zomervakantie willen we alle rapportmappen weer graag terug op
school hebben.
Planning rapportgesprekken (Nieuwe datums!)
De gesprekken voor groep 1 t/m 7 zijn op dinsdag 25 en woensdagmiddag 26 juni, zoveel mogelijk direct na
schooltijd.
Kunt u op een van deze dagen niet of hebt u een voorkeur voor een bepaald tijdstip dan kunt u dit voor 10 juni
doorgeven aan de leerkracht van uw kind of aan meester Alfons.
We zullen dan zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen.
In de tweede week van juni ontvangt u het rooster met de indeling.
Let op:
Op dinsdag 25 juni kunnen ouders van groep 5 al vanaf 14:00 uur een gesprek in laten plannen.
Schoolreis dinsdag 18 juni
De leerlingen gaan op dinsdag 18 juni met:
● Groep 1, 2 en 3 naar Hof Poppendamme in Grijpskerke
● Groep 4 t/m 8 naar Bobbejaanland.
Een week voor de schoolreis ontvangt u hier apart nog informatie over!

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling,
want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het leesniveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar
liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te
downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb
is geopend tot en met 31 augustus.

Poetsweek
Een heel jaar lang worden de materialen in de verschillende groepen intensief gebruikt
Daarom willen we in de week van 24 juni t/m 28 juni de materialen op school weer eens goed schoonmaken.
Wat zou het fijn zijn wanneer iedereen een handje helpt.
In deze info vindt u een brief waarop u aan kunt geven wanneer en wat u wilt doen.
Met de brief in de bijlage, bij een leerkracht of per E-mail aan agovers@prisma-scholen.nl kunt u zich aanmelden.
Doet u ook mee?
Natuurlijk staat er koffie en thee voor u klaar!
Naar een nieuwe groep
Op woensdagochtend 3 juli mogen de leerlingen alvast even kennis gaan maken met de leerkracht van volgend
schooljaar.
Na de zomervakantie komen veel leerlingen bij een andere leerkracht in de klas. Zo hier en daar wordt er dan ook
stiekem een traantje gelaten op de laatste schooldag. (zowel bij leerkrachten als leerlingen!) Vaak komen kinderen
dan ook met zelfgemaakte tekeningen of werkjes als bedankje. Dat wordt erg gewaardeerd, maar het is echt niet
nodig dat kinderen met cadeaus naar school komen hoor!
Afscheid juf Nicky, juf Machteld en juf Sanne
Juf Machteld werkt dinsdag 2 juli voor het laatst. Donderdag 4 juli zwaaien we naast de leerlingen van groep 8 ook
de andere 2 juffen uit. Daarna nemen ze ‘s ochtends in hun eigen klas afscheid van de leerlingen.
Eindfeest peuters, kleuters en groep 3
Op donderdag 4 juli zullen de peuters en de leerlingen van groep 1, 2 en 3 samen het jaar afsluiten met een
zomerfeest. Ouders (of opa’s en oma’s) zijn vanaf 11.00 uur welkom om samen met hun kind(eren) wat spelletjes
te spelen onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers. Het feest is om 12.00 uur klaar.
De leerlingen van De Horizon worden gewoon om 08.30 uur op school verwacht.
De kinderen mogen verkleed naar school komen, maar dit hoeft niet!
Juf Anita en juf Birgit, Juf Sanne, juf Lianne, juf Petra en juf Karen
Slotviering
Op dinsdag 2 juli vindt om 11.00 uur de slotviering plaats in De Levensbron.
We nodigen u van harte uit deze viering bij te wonen.
Laatste schooldag
Donderdag 4 juli is dus de laatste schooldag van dit schooljaar. De lessen stoppen deze dag voor alle leerlingen
van groep 1 t/m 7 om 12.00 uur.
De leerlingen van groep 8 sluiten hun basisschoolperiode woensdag 4 juli af met “De nacht van acht”. Aansluitend
zullen we ze donderdagochtend vanaf 8.30 uur met de hele school en de ouders uitzwaaien op het schoolplein.
Ontruimingsoefening
Vrijdagmorgen 24 mei is er een (onaangekondigde) ontruimingsoefening geweest.
De ontruiming van de school wordt twee keer per jaar geoefend.
De kinderen en leerkrachten gingen rustig en keurig in een rij naar buiten.
De ontruiming zal geëvalueerd worden en waar nodig is,
zullen er aanpassingen worden gedaan. Op school hebben wij 6 BHV-ers die ook
dit jaar geslaagd zijn voor de herhalingscursus.
Dit geeft een veilig gevoel!

Agenda
3 juni

Kinderyoga in groep 4

10 juni

Tweede Pinksterdag

11 juni

Vergadering MR

17 juni

Studiedag. Alle leerlingen vrij.

18 juni

Schoolreizen groep 1 t/m 8

21 juni

Rapport mee naar huis

24 t/m 28 juni

Poetsweek

25 juni

Rapportgesprekken

27 juni

Rapportgesprekken

28 juni

Trouwdag juf Nicky en Martin

2 juli

Slotviering in de Levensbron om 11:00 uur

3 juli

Eindmusical groep 8

4 juli

Uitzwaaien groep 8 en juf Machteld, juf Sanne en juf Nicky om 8:30 uur
Zomerfeest peuters en groep 1 t/m 3 om 11:00 uur
Laatste schooldag. Groep 1 t/m 7 om 12:00 uur vrij.

Buitenspeeldag 2019
Op woensdagmiddag 12 juni vindt er in Rilland weer een gezellige buitenspeeldag plaats. Dit keer hebben we net
als de afgelopen twee jaar gekozen voor het parkje bij De Kist (waar vroeger de oude Vliedberg stond).
Het wordt weer een middag vol plezier, met leuke springkussens, Oud-Hollandse spellen met De Regenboog, een
knutseltafel, een voetbalveldje en natuurlijk ook gewoon lekker bellenblazen en stoepkrijten. Het begint rond 13.30
uur en we sluiten om 17.00 uur af. Wilt u ons die middag helpen tot een groot succes te brengen? Wij zoeken nog
VRIJWILLIGERS die een oogje in het zeil willen houden bij de springkussens, het voetbalveldje, helpen bij de
knutseltafel etc. Elke hulp is ontzettend welkom.
Laat het weten aan Jessica Stols via j.stols@reimerswaal.nl of via 06-10793766
Mama café Me Time voor ouders!
Snak jij naar meer tijd voor jezelf in je drukke bestaan?
Maar lijkt dit vaak onmogelijk vanwege de zorg voor de kinderen, je baan, hobby’s en allerlei sociale
verplichtingen? Met meer rust, ruimte en overzicht in al je taken en verantwoordelijkheden heb je de mogelijkheid
om meer tijd te besteden aan de dingen die jij echt belangrijk vindt.
Deze maand zal Ruchama van Elsäcker, organizer bij Structief, bij het mamacafé langskomen om praktische
informatie en tips te geven om deze hectische periode tot de mooiste tijd van je leven te maken.
Ook zeker interessant dus voor ouders met grote kinderen!
Het mamacafé vindt dit keer plaats op donderdag 13 juni van 10.00-11.30 uur bij Kibeo Hoofdweg in De
Reigersberg, ingang is via het hek aan de Vluchtenborch. Aan het mamacafé zijn geen kosten verbonden.
Welkom!

Moeite met inslapen
(Bijdrage van de GGD)
Iemand die voldoende nachtrust heeft gehad wordt over het algemeen de volgende dag op tijd wakker, voelt zich fit
en uitgerust en houdt goed de aandacht bij wat hij doet. Onvoldoende nachtrust kan van invloed zijn op het humeur
of het gedrag (moe, sloom zijn). Dit geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen.
Hoeveelheid slaap
De behoefte aan slaap verschilt van persoon tot persoon. Voor een volwassene ligt deze gemiddeld op 8 uur, voor
een kind op 11 à 12 uur. Het verschilt ook per kind, het ene kind van 6 jaar zal om 7 uur naar bed moeten, het
andere kind om half 8. Het is moeilijk hiervoor algemene richtlijnen te geven. Als u weet hoeveel nachtrust uw kind
ongeveer nodig heeft, kunt u het beste een vaste regelmaat aanhouden in het naar bed gaan, zeker als de
volgende dag een schooldag is. In de weekenden en tijdens korte vakanties kunt u dan wel eens afwijken van deze
regelmaat. Tijdens langere vakanties (bijvoorbeeld schoolvakanties) kunt u beter een vast tijdstip aanhouden.
Slaapproblemen
Mogelijke slaapproblemen bij kinderen zijn:
1. het kind wil niet naar bed gaan;
2. het kind heeft moeite met inslapen;
3. het kind wordt regelmatig ’s nachts wakker en kan niet opnieuw inslapen.
Deze situaties kunnen tijdelijk zijn. Als het een probleem voor u en uw kind wordt, kunt u nagaan wat de oorzaak is.
Oorzaken zoeken
U kunt zich de volgende vragen stellen:
● Gaat uw kind op onregelmatige tijden naar bed?
● Voelt uw kind zich niet prettig in zijn eigen bed (bijvoorbeeld omdat de kamer niet gezellig is, het bed niet
goed opgemaakt is, omdat het te donker is)?
● Slapen er meer kinderen op één kamer, die elkaar wakker houden?
● Is uw kind overdag met teveel dingen bezig en overactief waardoor het ’s avonds te opgewonden is om te
kunnen slapen?
● Zijn er zaken die uw kind voortdurend bezighouden en die het slapen bemoeilijken (bijv. gezinsuitbreiding
of ruzies)?
● Is er teveel lawaai in huis (televisie) of buiten?
Slaapproblemen oplossen
1. Niet naar bed willen gaan
● Spreek een vaste bedtijd af en houdt u hieraan.
● Vertel ruim van tevoren dat het bijna bedtijd is, dan kan uw kind zich er op voorbereiden.
● Maak van het naar bed gaan een goed besluit van de dag! Een vast aantal terugkerende punten geven het
kind een gevoel van rust en veiligheid (bijvoorbeeld een verhaaltje vertellen, een muziekje opzetten).
● Zorg dat uw kind duidelijk een eigen slaapplek heeft. Dit kan een eigen kamer zijn of een eigen slaaphoek,
die u samen met uw kind ingericht heeft. Het bed moet het middelpunt zijn en er aantrekkelijk en verzorgd
uitzien.
● Zorg dat het “naar bed moeten” niet als een strafmaatregel gevoeld wordt. Overdag dus niet “voor straf”
naar bed of slaapkamer sturen, omdat hij of zij stout is geweest. Probeer in plaats daarvan leuke dingen in
de slaapkamer doen (bijvoorbeeld een nieuw kledingstuk op bed klaar leggen of plaatjes uit tijdschriften
knippen om op een muur of een prikbord te hangen).
● Als u het kind in bed achterlaat, doe dan de belofte over een willekeurig aantal minuten terug te komen (die
u dan ook houdt). Het kind slaapt waarschijnlijk alweer voordat deze tijd om is.

2. Moeite met in slaap komen
Misschien heeft uw kind minder slaap nodig. Als blijkt dat uw kind overdag toch fit is, kunt u proberen hem of haar
een half uur later te laten gaan slapen. Helpt dit niet, dan kunt u beter die tijd aanhouden, die het kind gewend was.
Probeer een van de volgende maatregelen uit:
● Rust en ontspanning zijn belangrijk om goed in te kunnen slapen; het is daarom beter het kind een uur
vóór bedtijd rustig te houden (geen wilde spelletjes, geen spannende televisiebeelden of verhalen).
● Een warm bad of warme douche en/of een beker warme melk of thee kan ook wel eens helpen.
● Laat uw kind makkelijke nachtkleding dragen.
● Zorg voor een frisse slaapkamer; leg geen vracht zware dekens op bed.
● Geef uw kind de gelegenheid om over eventuele problemen of spanningen van die dag met u te praten.
● Als uw kind eenmaal in bed ligt kunt u een verhaaltje voorlezen of hem/haar zelf laten lezen (15 à 30
minuten).
De “zomertijd” kan voor sommige kinderen extra moeilijkheden geven bij het naar bed of slapen gaan. De
slaapkamer donker maken (als het buiten nog erg licht is), kan een goed hulpmiddel zijn. Laat het kind hier niet te
zeer aan wennen, aangezien het dan weer moeilijk is om in een lichte kamer in te slapen (bijvoorbeeld op
vakantie).
3. ’s Nachts wakker worden
Alle kinderen worden, net als volwassenen, ’s nachts wel eens wakker. Als er dan niets is wat hen stoort of wat hun
aandacht trekt, vallen zij meteen weer in slaap. Als uw kind regelmatig wakker wordt en niet opnieuw de slaap kan
vatten, kunt u proberen erachter te komen wat hem of haar steeds wakker maakt (zoals kou, honger of dorst). Het
kan ook zijn dat uw kind naar heeft gedroomd. Dat hoort u meestal aan de manier van roepen of huilen: angstig,
paniekerig of heel verdrietig. Troostende woorden zijn op zo’n moment erg belangrijk voor een kind.
Verder kunt u:
● Een nacht- of spaarlampje in de kamer aandoen.
● De slaapkamerdeur van het kind en/of uw deur op een kier zetten.
● Het licht op de gang aanlaten.
● Een beetje warme melk geven.
● Bij het kind blijven tot het weer rustig ligt of slaapt.

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

Beste ouders / verzorgers,
In een school gaan de materialen door heel wat verschillende kinderhanden en dat vereist
minimaal twee keer per jaar een goede schoonmaakbeurt !
De eindschoonmaak willen we in de week van 24 t/m 28 juni gaan doen.
We kunnen hierbij veel hulp gebruiken!!
Op onderstaand strookje of digitaal (agovers@prisma-scholen.nl ) kunt u aangeven wanneer u
bereid bent om te helpen.
Naam: ………………………………………………………………………..
is bereid zijn / haar medewerking te verlenen bij het schoonmaken van de materialen.

❑ Ik wil dit het liefst thuis doen in de week van maandag 24 t/m 28 juni. Neemt u dan de
spullen de week erna weer mee terug naar school?
Ik wil dan het volgende schoonmaken:

o
o
o
o
o
o

verfschorten (evt. herstellen)
poppenkleertjes (evt. herstellen)
verkleedkleren (evt. herstellen)
constructiemateriaal
ontwikkelingsmaterialen
geen voorkeur

❑ Ik wil op school materiaal schoonmaken onder schooltijd in de week van maandag 24 t/m 28
juni het liefst op (dag) ………………………. (’s ochtends / ’s middags)

Als u op school komt poetsen neemt u dan a.u.b. een teiltje / emmer / vaatdoek / zeem en
theedoek / badlaken mee?
Bij voorbaat dank !
Het team van De Horizon

