AUGUSTUS 2020
Beste ouders/ verzorgers
Wij hopen dat de vakantie jullie en de kinderen genoeg ontspanning en rust heeft gebracht om met veel energie het
komend schooljaar van start te gaan. In deze laatste week van de vakantie zijn wij ook weer begonnen om de
kinderen volgende week te verwelkomen. Naast deze reguliere zaken, zoals die elk jaar weer geregeld moeten
worden, komen daar nu toch ook weer de mogelijke
gevolgen van Corona om de hoek kijken.
Eén ding kunnen we met zekerheid zeggen:"We zijn er nog
niet vanaf". Het zal nog geruime tijd duren alvorens er een
vaccin zal zijn. Toch komen de herfst- en wintermaanden
eraan. Maanden dat we veel binnen verblijven en dichter
op elkaar zitten.
Onveranderd blijft dat we de richtlijnen van het RIVM, op
advies van het OMT, op ons IKC blijven volgen. Alles wat
we redelijkerwijs kunnen doen en van ons verwacht mag
worden, dienen we samen weer op te pakken. Daarom zullen we na de vakantie weer van start gaan zoals we
vorig schooljaar gestopt zijn.
We proberen op school zoveel als mogelijk te ventileren. Dat betekent dat de deuren en ramen regelmatig
openstaan. Wanneer het warm is, zal het geen probleem zijn. Denkt u eraan op de wat frissere dagen uw kind
bijvoorbeeld een extra laagje aan te doen.
Wij hopen er samen met u en het team van IKC De Horizon vóór en mét uw zoon of dochter weer een mooi jaar
van te maken.
Voor nu nog een prettig weekend en TOT MAANDAG!!
We hopen dat u met plezier deze “Info De Horizon” gaat lezen.
Team “De Horizon”
****
Schooltijden
Alle groepen maandag t/m vrijdag 08:30 – 14:00 uur.
Vanaf 08.15 u. zal de poort open zijn.
Bij aanvang van de school is het plein alleen toegankelijk voor leerlingen, medewerkers en de ouders van de
groepen 1/2A en 1/2B, de peuters en het kinderdagverblijf. Slechts één van de ouders is welkom.
Denk er te allen tijde aan de 1,5 m maatregel in acht te nemen op het plein, maar ook bij de poort!
De leerkracht/ juf Karen van groep 1/2A wacht onder het afdakje bij de hoofdingang. Deze kinderen kunnen pas
enkele minuten voor half 9 gebracht worden. Om half 9 gaan de kinderen naar binnen. Hou het afscheid kort. De
kinderen worden om 14.00 uur naar de poort aan de Cromvlietstraat gebracht.

De leerkracht van groep 1/2B wacht aan de zij-ingang van de school. Dan zien ze de leerkracht als vanzelf staan.
Ook hier geldt: hou het afscheid kort en breng de kinderen pas enkele minuten voor half 9. De kinderen worden om
14.00 uur naar de poort bij de fietsenstalling gebracht.
Groepen 3 t/m 8 komen ook kort voor half 9 en gaan direct door naar binnen.
Gymmen en Zwemmen
GYMTIJDEN
Maandag
08.30-09.15 groep 5
09.15-10.00 groep 7
10.15-11.00 groep 6
11.00-11.45 groep 8

Woensdag
08.30-09.15 groep 1/2 A
09.15-10.00 groep 1/2 B

Donderdag
08.30-09.15 groep 1/2A
09.15-10.00 groep 1/2B
10.15-11.00 groep 3/4
11.00-11.45 groep 5
11.45-12.30 groep 6
12.30-13.15 groep 7
13.15-14.00 groep 8

A.s. Maandag is er nog geen gym ook al staat dit op het rooster, het is wel zo rustig om gewoon in de klas te
beginnen.
Let op:
Start de gymles om 08.30 uur, dan worden alleen de leerlingen tussen 08.15 uur en 08.30 uur in de kleedkamer
verwacht. De leerkracht is aanwezig om de leerlingen op te vangen.
ZWEMTIJDEN
Groep 4 zwemt één keer in de twee weken met juf Corina op maandag in zwembad Den
Inkel. Vertrek vanaf school om 10:25 uur. Terug op school om ongeveer 12:15 uur.
De eerste zwemles is op maandag 7 september. Het accent ligt op diploma A, B en C
halen, dus veel oefenen op de diverse onderdelen van deze diploma's. Deze zwemles is 1
x per twee weken in de even weken. Voor de begeleiding hebben we elke week de hulp
van een ouder nodig bij het aan- en uitkleden. U kunt hiervoor na de vakantie intekenen
op de lijst bij de deur van groep 3-4.
De kosten van het vervoer per bus bedragen € 65,00 per jaar. U krijgt aan het begin van
het schooljaar hiervoor een nota. In overleg is het mogelijk dit gespreid te betalen in 4
termijnen.
Voor vragen kunt u terecht bij juf Corina of juf Petra.
Trakteren
Er kan weer getrakteerd worden bij verjaardagen of andere feestelijke gebeurtenissen. Fijn voor de kinderen dat
we ook op school weer ‘echt’ de verjaardagen kunnen vieren. Ook wij vinden dat natuurlijk erg leuk. We doen dit de
komende tijd nog aangepast, in lijn met de voorgeschreven hygiënevoorschriften van ons IKC. Daarom vragen we
u om, wanneer uw kind een eetbare traktatie uitdeelt, voor een gezonde en voorverpakte traktatie te zorgen.
Een ijsje met het warme weer is ook toegestaan. Vraag vooraf aan de juf of meester of er ruimte is in de vriezer.
Richtlijnen RIVM nog steeds van kracht
Zoals voor de hele samenleving, blijven de algemene richtlijnen van het RIVM ook voor scholen van toepassing.
Dat betekent: Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Iedereen wast vaak de handen. Bij klachten
die kunnen wijzen op Corona zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verlies van reuk of smaak,
verhoging, koorts en benauwdheid. blijf je thuis en laat je je testen. Als uit de test blijkt dat het kind geen Corona
heeft, mogen ze weer naar school of de opvang. Wanneer iemand binnen het gezin positief is getest, moet
iedereen thuisblijven.
Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies: De veertien dagen
thuisquarantaine die geldt na een verblijf in een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus
richt zich op ouders/verzorgers, docenten en onderwijspersoneel en kinderen van boven de 12 jaar. Zij dienen thuis

te blijven en kunnen daarom niet op school of het schoolplein komen. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel
naar school, kinderopvang en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Neem
hierbij geen onnodig risico, laat ook bij milde klachten testen!
Kennismakingsgesprekken
We willen een goede start maken van het jaar met zowel u als ouders als met de kinderen. Daarom wordt u in de
tweede week uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De ouders van de leerlingen uit groep 1/2B, 3-4, 5, 6, 7
en 8 uitgenodigd en enkele ouders van groep 1/2A uitgenodigd. U krijgt dan de tijd om over uw kind te vertellen.
Zo kunnen wij uw kind nog beter leren kennen en indien nodig kunnen we vaak al het gedrag van kinderen samen
stappen zetten om iets aan te pakken. In de eerste schoolweek krijgen de kinderen een formulier mee met vragen
ter voorbereiding op dit gesprek. Indien mogelijk komt er maar 1 ouder naar het gesprek.
Informatieavond
De jaarlijkse informatieavond aan het begin van het schooljaar komt i.v.m. de de geldende Corona-maatregelen te
vervallen. De informatie zal gedeeld worden via de mail.
Nieuwe leerlingen
We vinden het fijn dat we weer nieuwe leerlingen op onze school mogen verwelkomen:
Tristan Derks, Maya Cisowska, Davey Schipper, Ayden Kole en Arthur Minning starten in groep 1. Shahd Ahmad
verwelkomen we in groep 6 en Elize Nuijes in groep 7.
We wensen jullie een heel fijne tijd toe op De Horizon!
Studiedagen schooljaar 2020-2021:
Vrijdag 16 oktober 2020
Maandag 8 februari 2021
Vrijdag 2 juli 2021
Nieuwe schoolgids
De nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2020 – 2021 ontvangt u in de eerste week van het nieuwe schooljaar
digitaal. Van de Algemene Informatiegids van Prisma ontvangt u ook digitaal een nieuw exemplaar. Evt.
wijzigingen daarop kunt u steeds terugvinden op de website www.prisma-scholen.nl
Even voorstellen
Mijn naam is Nadine Kole en ik ben 18 jaar. Ik woon in Krabbendijke en studeer aan de HZ
in Vlissingen, ik volg daar de opleiding pabo en start bijna met mijn tweede jaar.
Dit jaar mag ik stage komen lopen in Rilland op De Horizon. Ik zal in mijn eerste half jaar
stage lopen in de bovenbouw in groep 8 en mijn tweede half jaar in de onderbouw. Ik ben
elke maandag op school om stage te lopen en voor de vakanties een hele week of twee
weken.
Ik heb super veel zin om weer te starten met stage lopen na de zomervakantie en ik hoop
op een leerzaam en gezellig jaar!
Groetjes juf Nadine
Ik ben Marcel Allewijn, 38 jaar en woon in Goes. Daar woon ik samen met Leoni.
Via het zij-instroomtraject hoop ik in de komende twee jaar mijn lesbevoegdheid te halen zodat
ik zelfstandig voor de klas kan staan.
Ik begin het schooljaar in Groep 5 bij juf Suus!
Ik heb er in ieder geval erg veel zin in!
Groetjes
meester Marcel

Ik ben Sofie Coppejans en ik ben 17 jaar. Ik zit nu in het 2e leerjaar van kindprofessional op
het Scalda in Bergen op Zoom en ik heb het erg naar mijn zin. Ik ga stage lopen in groep 3/4
bij juf Petra en juf Corina en bij Kibeo. Mijn hobby’s zijn paardrijden, shoppen en gezellig wat
met vriendinnen doen.
De reden dat ik deze opleiding en dit werk doe is omdat ik het heel erg leuk vind om kinderen
te helpen met hun ontwikkeling en alle hulp te geven die ze nodig hebben. Buiten dat vind ik
het erg leuk om te zien hoe een kind zo snel dingen oppakt en kan gebruiken. Ik heb er veel
zin in om te starten met deze 2 stageplekken en hoop op een superleuk jaar.
Groetjes juf Sofie
Babynieuws
De baby van Juf Layla is geboren. Kort na haar verlof vond Zayd het wel tijd om de
wereld te gaan verkennen. Juf Layla en haar zoontje maken het goed. We wensen het
gezin veel geluk, liefde en wijsheid.

Daan van Juf Nicky en Martin wordt grote broer. Juf Nicky en Martin verwachten in
januari hun tweede kindje. We wensen haar een voorspoedige en gezonde
zwangerschap.

Schoolmaterialen groep 6-7-8
Van school uit gebruiken de leerlingen een vulpen, gum, potlood, liniaal, rode balpen, kleurpotlodendoos, schaar,
Pritt-stift en stiften. Materialen die op zijn worden gratis vervangen. Schoolmaterialen die kapot gemaakt worden of
kwijt raken worden in rekening gebracht.
Kinderen kunnen van thuis fineliners (max. 10), markers, een plat etui en bewaarmap / Elastomap gebruiken. In
overleg met de leerkracht kan vanaf groep 5 een blauwschrijvende Stabilo-pen van thuis worden gebruikt. U moet
dan wel zelf zorgen dat er reserve-vullingen voor die pen op school zijn.
Trefwoord
Week 35: Startweek
Inhoud: De schooldeur gaat open. Een
goede start gewenst!
Bijbel: OB: Mensen helpen (Marcus 1,
14-20); MB/BB: Het mosterdzaadje (Lucas
17, 5-6).
Week 35 en 36 (24 augustus t/m 4
september): Overgaan
Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving,
van vertrouwd naar vreemd. De verrassing
van het onbekende.
Bijbel: Mozes bij de farao; Tien plagen; Doortocht door de Rode Zee (Exodus 5 t/m 14).
Week 37 t/m 39 (7 t/m 25 september): Respecteren
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen, natuur, mensen. Respect voor leefregels.
Bijbel: Het volk in de woestijn; Bitter water, kwakkels en manna; Mozes ontmoet God; Tien Woorden; Het Gouden
Kalf (Exodus 15 t/m 32).

Verjaardagen leerkrachten
Dit schooljaar vieren de leerkrachten hun verjaardag in de eigen klas. Er is dus geen meesters- en juffendag
waarop de verjaardag gezamenlijk gevierd wordt.
VAKANTIES
Herfstvakantie

maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

maandag 15 februari t/m vrijdag 20 februari 2021

Goede Vrijdag en 2e Paasdag

vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021

Meivakantie

maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart

donderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021

2e Pinksterdag

maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021

Hoofdluiscontrole
De eerste week na de vakantie is er hoofdluiscontrole in alle groepen.
●
●
●
●
●
●
●

groep 1-2a vrijdag
groep 1-2b vrijdag
groep 3-4 woensdag
groep 5 vrijdag
groep 6 vrijdag
groep 7 dinsdag
groep 8 woensdag

Fruitdagen
Op donderdag en vrijdag hebben we fruitdagen. De kinderen eten dan in de ochtendpauze van thuis meegebracht
fruit.

Kinderdagverblijf en de peutergroep
Mee-eten op de peutergroep.
Vanaf 1 september mogen alle peuters tussen de middag een broodmaaltijd mee-eten op de groep. Sinds 1 januari
hebben een aantal gemeenten de dagdelen peuteropvang verlengd. Daardoor kunnen peuters langer op de groep
meespelen. We merken dat het voor sommige peuters dan lang duurt voordat ze thuis weer kunnen gaan eten.
Door met alle peuters een broodmaaltijd te eten, maken we hier een fijn en leerzaam moment van.
Nieuwe tijden op de peutergroep
Zoals u weet is op dit moment de peutergroep geopend van 8.00 tot 12.00 uur. Vanaf 1 september passen we de
openingstijden aan naar 8.30 tot 12.30 uur. Op deze manier sluiten onze openingstijden beter aan op de
basisschool. Dat is handig wanneer er eventueel broertjes of zusjes op school zitten. Daarnaast eten alle peuters
vanaf 1 september tussen de middag mee op de peutergroep. Door om 12.30 uur te stoppen, hoeven we niet heel
vroeg met de broodmaaltijd te starten en kunnen we rustig eten.
Ophalen en brengen
Het ophalen en brengen van uw kindje verloopt net als voor de zomervakantie. Alle kinderen komen via de ingang
van het kinderdagverblijf naar binnen. 1 Ouder mag mee naar binnen in de hal. U mag de groepsruimte niet
betreden. Staat er al een ouder in de hal dan dient u op 1,5 m afstand te wachten alvorens u naar binnen kunt.
Spelen we buiten als u uw kindje komt ophalen wacht dan achter de gele streep bij het hek. We brengen uw kindje
met zijn spullen naar u toe. Tip; Neem een paraplu mee op een regenachtige dag.
Nieuwe kinderen
We verwelkomen, Olivia, Ilyas, Tess en Gijs op onze baby/dreumesgroep. We wensen jullie een hele fijne tijd toe
op de Horizon.
Nieuw e-mailadres
Het kinderdagverblijf en de peutergroep kunt u voortaan mailen op het volgende adres, horizon@kibeo.nl

De BSO
Halen en brengen.
Het halen en brengen op de BSO/VSO zal net zo gaan als voor de zomervakantie. U blijft zelf buiten. Uw kind
wordt opgevangen in de hal. Aan het einde van de dag sluiten we af in de hal en kunt u buiten wachten bij de
BSO-ingang. Uw kind komt dan zelf naar buiten. Denk aan de 1,5 m afstand.
Openingstijden VSO/BSO
De openingstijden van de VSO zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 08.30 uur.
De openingstijden van de BSO zijn van maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.30 uur.

Mocht u nog opvang nodig hebben voor of na schooltijd of informatie willen dan kunt u mailen naar
klantrelatie@kibeo.nl
Nieuwe kinderen
We verwelkomen, Hao Xuan, en Maya. We wensen jullie veel plezier op de VSO en BSO.
Nieuw e-mailadres
De BSO/VSO kunt u voortaan mailen op het volgende adres, horizon@kibeo.nl

Agenda

Een OVERZICHT van de ACTIVITEITEN in het schooljaar 2020-2021:

24 augustus 2020

Eerste dag nieuwe schooljaar

2 en 3 september 2020

Kennismakingsgesprekken

14 t/m 18 september 2020

Schoolfotograaf

21 september 2020

Groep 7-8 naar voorstelling “Oorlogsgeheimen”

23 t/m 30 september

Actie Kinderpostzegels groep 7 en 8

30 september 2020

Start Kinderboekenweek

13 oktober 2020

Prentenboekschrijver Mark Haayema bij groep 1 t/m 4

15 oktober 2020

09:30 – 11:00 u. Open ochtend

16 oktober 2020

Studiedag leerkrachten. Alle leerlingen vrij

29 oktober 2020

Aanplant mini-voedselbos

6 t/m 13 november 2020

Week v.d. Mediawijsheid groep 7 en 8

25 november 2020

Dankdagviering met Voedselbankactie in De Levensbron

4 december 2020

St. Nicolaas op school

17 december 2020

11:00 uur Kerstviering in De Levensbron
Kerststukjes maken peuters t/m groep 8
17:30 uur Kerstdiner

18 december 2020

‘s Morgens school. Alle leerlingen vrij om 12.00 u.

20 januari 2021

Voorleesdag Peuters en groep 1-2

5 februari 2021

Eerste rapport mee naar huis

8 februari 2021

Studiedag. Alle leerlingen vrij

9 en 11 februari 2021

Eerste rapportgesprekken

12 februari 2021

Viering carnaval op school (Alle leerlingen om 12:00 u. vrij)

4 maart 2021

Viooltjesverkoop

8 t/m 30 maart

VVE-themaweken scholen Rilland

23 maart 2021

09:30 – 11:00 u. Open ochtend

1 april 2021

Paaseieren zoeken Peuters en groep 1-2
Paasviering in de Levensbron en Paasmaaltijd op school

20 en 21 april 2021

IEP-eindtoets groep 8

23 april 2021

Koningsspelen. Alle leerlingen om 12:00 u. vrij.

19 t/m 21 mei 2021

Schoolkamp groep 8

27 mei 2021

Sportdag Gemeente Reimerswaal

7 t/m 11 juni 2021

Verkeersweek

15 juni 2021

Schoolreizen groep 1-7

2 juli 2021

Studiedag. Alle leerlingen vrij

9 juli 2021

Tweede rapport mee naar huis

12 t/m 16 juli 2021

Poetsweek

13 en 15 juli 2021

Tweede rapportgesprekken

20 juli 2021

11:00 u. Slotviering in De Levensbron

21 juli 2021

Afscheidsfeest groep 8

22 juli 2021

11:00 u. Eindfeest peuters en groep 1-2

23 juli 2021

Om 12:00 uur: Begin Zomervakantie. Alle leerlingen vrij

