DECEMBER 2019
Beste ouders,
De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten. De Sint is nog in het land maar de kerstwerkgroep is
alweer volop bezig met de voorbereidingen voor het aanstaande kerstfeest. Verderop in het infoblad kunt u er alles
over lezen.
Onze maatschappij verandert voortdurend. Dit is
ook merkbaar in de mediawijsheid van de kinderen.
Daarom is er samen met de andere scholen van
Rilland een informatiebijeenkomst georganiseerd
met als thema ‘Kwetsbaar Online’. De Media
Diamant is daar ter sprake is geweest.
Voor de mediawijsheid van de kinderen zijn we
samen verantwoordelijk. Wij voor het stukje school
en u als ouders voor het stukje na school. Er zijn
interessante discussies ontstaan en we hebben
ervaren dat wij als school net als u soms net zo
kwetsbaar zijn als de kinderen. Op de volgende website is veel informatie te vinden:
https://www.mediawijsheid.nl/

FIJNE

FEESTDAGEN

Team “De Horizon”
****
Nieuwe leerlingen
We mogen weer 2 nieuwe leerlingen verwelkomen in groep 1: Üveys Dogan en Ryan Boone
In groep 5 is Izel Tabur weer terug en in groep 7 Zeynep Tabur. We wensen jullie een hele fijne tijd toe op de
Horizon!
Personeel
Het zwangerschapsverlof van juf Nicky zit er bijna op. Op 12 december is haar laatste dag
verlof en vanaf die datum zal ze voor 3 dagen terug op De Horizon komen en samen met juf
Karin groep 7 gaan draaien. Ze neemt dan de dagen van juf Maartje over. Dat betekent dat
juf Nicky op woensdag, donderdag en vrijdag in de groep zal zijn en juf Karin op maandag
en dinsdag. Juf Maartje zal na de Kerstvakantie op de Bisschop Ernstschool in Goes gaan werken. De klas zal op
20 december afscheid nemen van haar nemen. We heten juf Nicky weer welkom en we zeggen tot ziens tegen juf
Maartje. We wensen ze allebei veel succes!

Trefwoord:
Week 49 t/m 51 (2 t/m 20 december): Geloven
Inhoud: Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in mensen, geloven in God, geloven in
vrede.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2)
Trefwoord in groep 5
Every morning, make a good start!
What’s in your mind, what’s in your heart?
A picture, a story, a question, a song?
Talk and listen and sing along!

Dit is wel het favoriete start-lied in groep 5; we
beginnen de dag met een plaatje, een verhaal, een
gedicht en een lied en praten daarover. We staan stil
bij wat het betekent in ons leven.

Trefwoord is altijd een goede start van de dag op deze manier!

geheimen

Afgelopen weken staan natuurlijk in het teken van 
.
Wat een spannend surprisefeest is het Sinterklaasfeest toch….
Lukt het ons het geheim te bewaren tot 5 december?
Maar ook hebben we het over geheimen delen, geheimen die verbinden, geheimen die spannend zijn en
hoe veilig je geheim is bij je vrienden…
gebed
Ze zeggen dat u ons door en door kent,
dat u weet wat wij denken.
Dat u al bij ons was
toen we nog in mama’s buik zaten.
Voor u hoeven we geen toneel te spelen.,
geen masker op te zetten,
geen geheimen te hebben.
Wat goed en veilig is dat!
We kunnen gewoon onszelf zijn.

Wilt u ons helpen
om in het contact met anderen
ook onszelf te kunnen zijn?
Dat we geen onnodige spanningen
hoeven te hebben.
Dat we vrienden hebben,
met wie we alles kunnen delen,
zelfs onze diepste geheimen.

Wij bidden u...
geef ons de moed om te zeggen wat op ons hart ligt.
Geef ons de liefde om verbindingen met anderen te kunnen aangaan.
Geef ons de kracht om geheimen van anderen te kunnen bewaren.
Dank u wel daarvoor.
MR
Beste ouders/verzorgers,
We zijn 19 november bij elkaar geweest. We hebben toegelicht hoe ver we staan met het nieuwe schoolplan. We
hebben gesproken over de pilot van het IEP leerlingvolgsysteem dat we uittesten van groep 3 tot en met 8.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen we dat graag. Dat kan door ons aan te spreken of door ons te e-mailen
naar mrdehorizon@outlook.com.
Ontruimingsplan
Dinsdag 26 november is de school ontruimt. Dit was een oefening.Nu we samen met
KIBEO in één gebouw zitten is het ontruimingsplan de afgelopen tijd aangepast. Dit
hebben we nu geoefend met de kinderen. Punten van verbetering zullen
meegenomen worden. De kinderen deden goed mee en we merken door het
regelmatig oefenen dat het rustig verloopt.
Bloembollen planten
In samenwerking met de dagbesteding van Ter Weel en de groenploeg mag groep 5 bloembollen planten op
maandagmiddag 9 december in het perkje voor de Nieuwe Vliedberg.
Mooi werk en in de lente weer wekenlang plezier van mooie voorjaarsbloemen!
Graag laarzen aandoen en oude kleren aan.
Eventueel een plantenschepje mee is ook fijn!

Sinterklaasviering op donderdag 5 december
Sinterklaasnieuws!
De speelgoedgidsen vallen al weer in de brievenbus
Gelukkig maar, want verlanglijstjes maken is een hele klus!
Niet alleen de kinderen zijn druk met voorbereiden
Ook voor ons team zijn het weer drukke tijden
Vandaar vast een berichtje om u te informeren
Wanneer Sinterklaas op onze school zal arriveren
Op 5 december bent u van harte welkom om hem aan de Cromvlietstraat en op het schoolplein te begroeten
We verwachten hem rond 8.30 uur te ontmoeten.
Daarna is het feest voor de ouders gedaan
En zullen de kinderen samen binnen verder gaan.
Natuurlijk zal er voor alle kinderen iets lekkers zijn
Maar als ze gewoon drinken (voor 10.00 uur) en hun lunch meenemen is dat heel erg fijn
Zet het maar vast in de agenda, dan vergeet u het niet
Hartelijke groeten van Sint en Piet!
Nog enkele andere afspraken dan gebruikelijk:
- Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 hun surprise in de klas brengen, daarna gaan ze
terug naar buiten. De andere kinderen blijven buiten. Om 8.25 uur gaat de bel, de kinderen zoeken buiten
hun eigen leerkracht op.
- Daarna zullen de groepen (en de aanwezige ouders!) zich opstellen op de stoepen in de Cromvlietstraat
(dit zal afgezet worden met lint; wilt u alstublieft hier niet parkeren en ook geen fietsen op de stoep
plaatsen?).
- De school is om 14:00 uur uit.
N.B. bij slecht weer wijken we uit naar de gymzaal. Alle kinderen mogen dan vanaf 8.15 uur hier naartoe komen
(de bovenbouwleerlingen brengen alsnog eerst de surprise naar de eigen klas).
Voorleeswedstrijd
De kinderen van groep 7 en 8 hebben gestreden om de titel. Bas Gottheil uit groep 8 is met
een grote meerderheid van stemmen gekozen tot de beste voorlezer. Hij mag zich dit
schooljaar de voorleeskampioen van groep 7 en 8 noemen. Hij heeft voorgelezen uit het boek
Elementia. Dit boek is geschreven door Sean Fay Wolfe.
Joris en de kerstboom
In de donkere decemberdagen is Joris’ Kerstboom de ultieme ontmoetingsplaats. Iedereen
krijgt de kans om een vriend, familielid of geliefde in het licht te zetten bij één van de Joris’
Kerstbomen, die verspreid staan door heel Nederland. Op school kunnen de kinderen ook “een
kaarsje opsteken”.
Groep 4 doet mee met de actie ‘kerstengel’, die door ‘de Levensbron’ bedacht is. De kerstengel
verrast tijdens de adventstijd een toegewezen persoon enkele keren met iets leuks, iets
creatiefs. We zijn dus de kerstengel en gaan enkele verrassingen bedenken.
Vuurwerkexpositie 2019
Op dinsdag 10 december gaan de kinderen van groep 8 naar Kruiningen voor een
vuurwerkexpositie.
Tijdens deze expositie krijgen zij op een creatieve manier voorlichting over de gevolgen
van vuurwerk.
Omdat de bus vertrekt om 08:30 uur moeten de kinderen om 08:15 uur op school zijn.
Kerststukjes maken met de peuters en groep 1-2-3
Op dinsdag 17 december van 11.00 u. tot 12.00 u. gaan we aan de slag en vaders en moeders, opa’s en oma’s
zijn daarbij van harte welkom!
Hiervoor zijn we op zoek naar boterkuipjes en kerstspulletjes waaronder kaarsen en kerstgroen voor de
kerststukjes.

Kerstviering en kerstbuffet
Op donderdagmorgen 19 december vieren we om 13.00 uur in De Levensbron ons gezamenlijke Kerstfeest met als
thema “Het besluit van sneeuwuil”. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Na de viering lopen we samen terug naar school, waar u uw kind om 14.00 uur weer op kunt halen.
’s Avonds zouden we graag in de klassen een kerstbuffet houden.
Dit kerstbuffet is van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Hiervoor vragen wij uw hulp:
Als ieder kind voor een halve klas iets lekkers meeneemt, hebben we voldoende keus.
Vanaf 9 december hangt er bij iedere klas een intekenlijst. We rekenen erop dat
iedereen iets lekkers meeneemt!
Wilt u uw hapjes op een schaal met opscheplepel (voorzien van naam) in de klas komen
brengen tussen 17.15 uur en 17.30 uur? De kinderen kunnen dan meteen in de klas
blijven. Natuurlijk mogen de kinderen in een feestelijke outfit komen!
Ieder neemt een eigen bord, beker / glas en bestek mee (graag voorzien van naam)!
Om 18.30 u. kunt u uw zoon of dochter (met de spullen in een plastic tas) dan in de klas komen ophalen.
De kinderen van de groepen 7 en 8 mogen alleen naar huis, tenzij u anders aangeeft. Dan even contact opnemen
met de betreffende leerkracht.
Kerstvakantie.
Op vrijdag 20 december zijn alle kinderen om 12:00 uur vrij. De eerste schooldag in het nieuwe jaar is op maandag
6 januari.
Kerstkaartenactie voor eenzame ouderen
De kinderen van groep 5 t/m 8 doen mee aan de kerstkaartenactie voor eenzame ouderen van het Nationaal
Ouderenfonds. Zij schrijven / tekenen / kleuren een kerstkaart op school voor een eenzame oudere. Per klas
worden die gebundeld en aan het Nationaal Ouderenfonds gestuurd. Die stuurt ze dan door naar eenzame
ouderen.
Contacten de Horizon met de ouderen van Rilland
Regelmatig steken onze leerlingen over naar de Nieuwe Vliedberg. Dit ivm het project Grijs, Groen en Gelukkig dat
ouderen en jongeren met elkaar in contact wil brengen. Zo gingen enkele leerlingen samen met 2 hulpouders
spelletjes spelen in huisje 8 van de Batsen Toren.
Dan is er iedere maand een groep, die kaarten maakt en verstuurt naar de bewoners van de Batsen Toren.
Groep 4 heeft samen met de deelnemers van de dagbesteding friet gegeten en gezelschapsspelletjes gedaan in
het restaurant van de nieuwe Vliedberg.
Op 5 december komt de dagbesteding een bezoekje aan onze school brengen. Zo kunnen zij ook meegenieten
van de gezelligheid op school rondom Sinterklaas.
Fietscontrole
Deze fietscontrole is vooral gehouden met het oog op de zichtbaarheid. Zichtbaarheid van kwetsbare fietsers in het
verkeer is ontzettend belangrijk met name in de wintermaanden omdat dan het zicht van vooral de automobilisten,
door de donkere dagen en de weersomstandigheden, minder is.
Er is gecontroleerd op onder andere reflectie van de wielen omdat we het belangrijk vinden dat als uw kind in de
schemering of donker een kruising oversteekt en er komt verkeer van links of rechts, de fiets door de reflectoren
van de wielen goed zichtbaar is. Natuurlijk is de verlichting ook gecontroleerd en het viel ons op dat bij een aantal
fietsen de verlichting niet werkte door lege batterijen.
In onderstaande lijstje staan de resultaten van deze controle. De verkeerscommissie maakt zich wel wat zorgen dat
er toch nog 3 op de 10 fietsen niet goedgekeurd konden worden.

Fietscontrole 28-11-2019 verlichting/reflectoren
Groep

Aantal kinderen
in de groep

Aantal fietsen
gecontroleerd

Aantal fietsen
goedgekeurd

Percentage
goedgekeurde fietsen

3

11

7

6

86%

4

22

15

10

67%

5

13

6

4

67%

6

18

11

10

91%

7

17

13

9

69%

8

15

10

5

50%

Totaal

96

62

44

71%

Bij de controle zijn alle fietsen voorzien van een controlekaart met daarop de bevindingen. We rekenen op de
ouders of verzorgers dat deze tekortkomingen opgepakt zullen worden zodat alle kinderen in deze winter op een
veilige manier aan het verkeer zullen deelnemen.
Alle goedgekeurde fietsen zijn voorzien van een supercoole “glow in the dark” OK sticker! De afgekeurde fietsen
hebben we helaas niet kunnen voorzien van deze felbegeerde sticker.
De verkeerscommissie

Dagopvang en peutergroep
Sinterklaas
Inmiddels zitten we weer volop in de sinterklaastijd. We hebben samen met de kinderen van groep 1, 2 en 3
pepernoten gebakken. Ook hebben we een klomp gemaakt. Daarin wat stro, een stuk wortel en een mooie
tekening voor Sinterklaas. We hebben deze klompen bij elkaar gezet en sinterklaasliedjes gezongen. Vol
verwachting klopte ons hart. En ja hoor, de volgende dag zat er iets lekkers in! En zo leven we toe naar het bezoek
van Sint en de pieten op 5 december. Je hebt hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Alle kinderen zijn welkom. Als
je peuter/dreumes deze ochtend normaal niet komt, mag hij/zij extra komen van 8.45 uur tot 9.45 uur.
Nieuwe peuters
We verwelkomen Jusuf. We wensen je veel plezier bij ons op de peutergroep.

Naar groep 1
Daan en Ryan zijn bijna vier jaar. We wensen jullie veel succes op de basisschool.
Kerst
Als Sinterklaas en zijn pieten weer naar Spanje vertrokken zijn, starten wij met het thema “kerst”. Naast activiteiten
op de groep, is er ook een activiteit waar jij als ouder, opa, oma of oppas bij aan kan sluiten. Ook dit jaar gaan we
namelijk weer kerststukjes maken met de groepen 1 t/m 3 en wel op dinsdag 17 december van 11.00 tot 12.00 uur.
Uiteraard onder het genot van een kop koffie en wat lekkers Je ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. Wel willen
we je alvast vragen of je voor deze kerstochtend boterkuipjes, kleine kerstspulletjes en kerstgroen hebt. Alvast
hartelijk dank!

BSO
Vakantiemix
Op 23, 24, 30 en 31 december en donderdag 2 januari is de BSO locatie IKC De Horizon geopend voor de
vakantiemix. Indien er voldoende aanmeldingen zijn, gaan we ook open op vrijdag 3 januari. Vergeet je kind niet
tijdig aan te melden. Het thema van de vakantiemix is, Winter wonderland.
Sinterklaas
Op maandag 2 december hebben we pietengym in de gymzaal. We zullen met alle kinderen, die dan aanwezig
zijn, naar de gymzaal gaan van 16:00 tot 17:00.
Op donderdag 5 december zullen de Pieten ook aan de BSO een bezoekje brengen.
Nieuwe kinderen op de BSO
We verwelkomen Yentl en Filip op BSO. We wensen jullie een fijne tijd op de BSO.
De kerstvakantie is van maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari.
We wensen je alvast een hele fijne vakantie en fijne feestdagen.
Met vriendelijke groet
De pedagogisch medewerkers van IKC De Horizon.
Agenda
3 december

Dinsdag 3 december zijn de groepen 1, 2 en 3 vrij vanwege een studiedag.

5 december

Sinterklaasfeest.
continurooster: alle kinderen om 14.00 u vrij.

9 december

Groep 5 gaat bloembollen planten bij de Nieuwe Vliedberg.

10 december

Groep 8 met de bus naar Vuurwerkexpositie in Kruiningen

17 december

Kerststukjes maken met de peutergroep en groep 1 t/m 3 van 11.00 tot 12.00 uur.

18 december

Gastlessen Serious Request: The Lifeline (over slachtoffers mensenhandel)
Groepen 5-6 van 9.00 tot 9.45 u.
Groepen 7-8 van 10.00- 10.45 u.

19 december

13:00 - 14:00 u. Kerstviering in De Levensbron
Continurooster: alle leerlingen om 14:00 u. uit.

19 december

Kerstdiner in de klas.
Inloop vanaf 17:15 u.
Om 18:30 u. kinderen in de klas ophalen.

20 december

Alle kinderen om 12:00 uur vrij. Begin Kerstvakantie.

6 januari

Eerste schooldag na de Kerstvakantie.

Schaatsen in Breda
Op maandag 23 december gaat het jongerenwerk van de Gemeente Reimerswaal weer schaatsen op de
kunstijsbaan in Breda!
We vertrekken om 10.00 uur vanuit de sporthal in Kruiningen en zijn rond 16.45 uur weer terug in Kruiningen.
De kosten zijn € 10,00 per persoon en dat is inclusief wat te drinken, frietjes, een snack en een zakje snoep of
chips.
Iedereen vanaf 10 jaar mag mee en je kunt je vanaf nu inschrijven via www.inreimerswaal.nl
Heb je geen schaatsen? Ook dat is geen probleem, want deze kunnen je voor € 5,- huren in Breda.
Mamacafé Rilland
Op donderdag 12 december is het weer mamacafé Rilland en dit keer vindt dat plaats in het restaurant van De
nieuwe Vliedberg in de Vliedbergstraat.
Interactie tussen jong & oud en oud & jong is altijd geweldig leuk om te zien en te ervaren! Daarom sluiten we op
12 december met het mamacafé aan bij de dagbesteding in De nieuwe Vliedberg.
De oma’s en opa’s gaan gezellig samen met ons knutselen en er is ook tijd om gezellig samen te lezen, we zitten
immers ook in de bibliotheek!
Natuurlijk zorgen we voor iets lekkers :-)!
Het mamacafé start met een inloop om 10.00 uur en eindigt rond 11.30 uur. Welkom!

Drukke en beweeglijke kinderen
Ze gunnen je geen moment rust.
Hans van 6 jaar zit geen minuut stil. Zijn ouders merken voortdurend dat hij er is. Het ene moment speelt hij nog
met zijn auto's en dan is hij weer bezig de stoelen te verschuiven.
Tijdens het eten moeten zijn ouders hem in de gaten houden.
Hij zit overal aan en wat er niet allemaal omvalt...
Drukke kinderen opvoeden is vermoeiend.
Sommige kinderen zijn al vanaf de geboorte drukker en beweeglijker dan andere. Drukke kinderen vragen steeds
de aandacht van hun ouders. Het dagelijks omgaan met een druk kind kan voor ouders heel moeilijk zijn. Op den
duur kunnen ouders daardoor geprikkeld raken, omdat zij geen rustig moment meer kennen. Zij hebben vaak het
idee, dat ze de hele dag politieagent moeten spelen.
Het is niet gemakkelijk om altijd maar rustig en consequent te moeten reageren, vooral niet als je merkt dat je kind
slecht luistert.
Tips:
- Zorg voor een vaste dagelijkse routine. Vaste tijden voor opstaan, wassen, eten en naar bed gaan.
- Kies een paar duidelijke regels in huis.
- Geef uw kind niet te veel speelgoed tegelijk.
- Maak het rustig in huis, niet teveel lawaai, niet teveel rommel.
- Praat met uw kind in korte duidelijke zinnen.
- Geef korte opdrachten, die stap voor stap kunnen worden uitgevoerd.
- Bereid uw kind voor, bijv.: ”over vijf minuten moet je stoppen met spelen, want dan gaan we eten.”
- Let eens extra op de leuke en goede dingen, die uw kind doet.
- Probeer rustig en consequent te reageren. Geef de moed niet te snel op.
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 het Centrum voor Jeugd en Gezin
U kunt bellen met 0113 - 244 323
E-mail: cjg@reimerswaal.nl
Ze zijn iedere werkdag bereikbaar van 08.30 - 12.30 uur.

