NOVEMBER 2019
Beste ouders,
Inmiddels is het alweer een maand geleden dat we de maand oktober feestelijk gestart zijn. Nu ligt de ‘Grote
Avond’ en de Herfstvakantie alweer achter ons. De klok is verzet, de wintertijd breekt weer aan en voor we het
weten is Sinterklaas weer in het land. In deze ‘info De Horizon’ kunt u de planning voor de komende maand weer
lezen. We hopen dat u dat met veel interesse zal doen.

Team “De Horizon”
****
Nieuwe leerlingen
We mogen weer 2 nieuwe leerlingen verwelkomen in groep 1: Yentl Bruijns en Brenna v.d. Laak.
We wensen jullie een hele fijne tijd toe op de Horizon!
Trefwoord:
Week 42 t/m 45 (14 oktober t/m 8 november): Volhouden
Inhoud: Volhouden of afhaken, doorzetten of opgeven. Volhouden vanuit de beste
bedoelingen.
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33).
Week 46 t/m 48 (11 t/m 29 november): Geheimhouden
Inhoud: Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of onthullen. Privacy en ontdekken wie iemand is.
Bijbel: Jozef (Genesis 37 t/m 47).
Trefwoord in groep 4
Iedere ochtend starten we met een lied van de top 25 van de methode Trefwoord.
Deze methode bestaat 25 jaar en de mooiste liederen, verhalen e.d. zijn verzameld in deze top 25.
Een van deze liederen heet ‘oud boek’ en gaat over de bijbel. Dit is inmiddels ook al een favoriet lied van groep 4.
Elke week worden er in de klas 1 of 2 bijbelverhalen voorgelezen. Soms is dat het verhaal zoals beschreven in
Trefwoord, maar regelmatig halen we de kinderbijbel erbij.
Deze maand was er aandacht voor de verhalen uit het Oude Testament van Ismaël en Ismaël en Hagar, passend
bij het thema ‘plaatsmaken’.
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het thema ‘volhouden’ en komen de bijbelverhalen van Isaak en
Rebecca en de tweeling Esau en Jakob naar voren.

Goede God,
Iets volhouden,
vraagt soms om sterk zijn.
We zetten door,
geven niet op.
We proberen het.
Zelf je naam schrijven.
Stoppen met duimen.
Veters strikken.
Wilt U bij ons zijn
als we het moeilijk vinden
om vol te houden?
Dank u wel God.
Groep 4 ICBS de Horizon en juf Petra
Stakingsdag onderwijs
In de herfstvakantie hebben de onderwijsvakbonden gezamenlijk een officiële aankondiging gedaan van een
staking op woensdag 6 november 2019. In die week wordt de begroting van OCW in de Tweede Kamer besproken.
De bonden eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor betere arbeidsvoorwaarden in het onderwijs,
zoals een beter salaris, voldoende collega's en minder werkdruk.
Wij merken met regelmaat dat er iets moet gebeuren. Zo is het lerarentekort een groot probleem. Er is ontzettend
weinig personeel beschikbaar. Het beroep is in aanzien gedaald en dat komt mede door de lage lonen en hoge
werkdruk. Het afgelopen jaar hebben wij er alles aan gedaan om zo min mogelijk klassen naar huis te hoeven
sturen als er een leerkracht ziek was. Collega's hebben extra gewerkt om dit te voorkomen.
Als team staan wij achter deze staking en op woensdag 6 november zal onze school dan ook gesloten zijn.
Mocht u gebruik willen maken van de opvang van Kibeo op woensdag 6 november dan kunt u dit bij hen aangeven.
Week van Respect
Sinds 2006 zet Respect Education Foundation (REF)
zich in voor een respectvolle samenleving waarin
iedereen zich thuis voelt en actief aan deelneemt,
ongeacht afkomst, sekse, politieke voorkeur,
seksuele geaardheid of geloof. Zij organiseren o.a. de
jaarlijkse nationale Week van Respect. In deze week
worden kinderen en jongeren geïnspireerd(de
generatie van de toekomst) via gastlessen,
lesmateriaal en activiteiten om zélf bij te dragen aan
respectvolle samenleving. Dit jaar krijgen de groepen 5,6,7 en 8 op donderdag 7 november een gastles. Deze
wordt verzorgd door de burgemeester en de wijkagent.
Week van de Mediawijsheid groep 7-8
Ook dit jaar doen de leerlingen van groep 7 en 8 weer mee met
MediaMasters. MediaMasters is een gratis interactieve game waarin de
leerlingen op een toegankelijke en uitdagende manier met media in de klas
aan de slag gaan. Spelenderwijs leren de leerlingen meer over de kansen
en de gevaren die media bieden.
De game wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid (8 t/m 15
november 2019) gedurende één uur per dag. Elke speldag start met een
korte aflevering op het digibord. Daarnaast gaan de leerlingen zowel in de
klas als thuis aan de slag met zogeheten MediaMissies. Dit zijn vragen en opdrachten die te maken hebben met
thema’s op het gebied van mediawijsheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn sociale media,
informatievaardigheden, programmeren, cyberpesten, vloggen en online samenwerken.
Tijdens de opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en
nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar mediawijzer.
Aan het einde van het spel ontvangen alle leerlingen een MediaMasters diploma, hét bewijs dat zij mediawijs met
media om kunnen gaan. De klassen met de hoogste scores winnen een mooie prijs.

Fietscontrole
#zet je licht aan!
Je merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker. Het is belangrijk dat
kinderen zich laten zien in het verkeer! Als ze ‘s ochtends naar school gaan,
maar ook wanneer ze aan het eind van de middag terug komen van een vriendje
of het sportveld. Vaak zijn fietsers slecht zichtbaar door ontbrekende of slecht
werkende verlichting en reflectie. Soms hebben ze prima verlichting maar wordt
deze niet aangezet!
Je kunt vooraf de fiets van je kind controleren op de volgende punten:
-

De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht
Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht
Er is een losse rode reflector aanwezig aan de achterkant of reflecterend achterlicht
Witte of gele reflectoren in de spaken of reflectie op de band of velg
Twee gele/oranje reflectoren op beide trappers.

Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat al onze kinderen goed zichtbaar op pad gaan.
Op donderdagochtend 28 november wordt bij de fietsen van groep 3 tot en met 8 de verlichting gecontroleerd.
Deze kinderen nemen die ochtend dus hun fiets mee naar school!
Schoenendoosactie
Dit jaar gaan we hier met IKC De Horizon weer aan meedoen! We willen er een
coöperatieve schoolactie van maken door per groep een aantal dozen te vullen. Voor de
peuters is dit een nieuwe activiteit. Ook zij zullen dit jaar meedoen. In de week van 6
november gaan we met elkaar spullen verzamelen:
schoolspullen, klein speelgoed en toiletartikelen. Kijk ook verderop in dit infoblad voor
verdere tips over de inhoud van de dozen!
In teams bedenken de leerlingen voor wie ze een doos gaan samenstellen. Wordt het
voor een jongen of een meisje en voor welke leeftijd. Ook zullen ze de doos mooi
versieren. We hopen we dat we namens IKC De Horizon weer veel mooie dozen kunnen
samenstellen! Woensdag 13 november worden de dozen naar een inleverpunt in
Yerseke gebracht.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Schoolfruit
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het EU Schoolfruit-programma!
Dit gaat in week 46 (11-15 november) starten en in week 16 (13-27 april) komt de laatste levering binnen. De
leerlingen krijgen in deze periode drie keer per week drie verschillende soorten fruit/groenten aangeboden. Dit eten
ze in de ochtendpauze. De leerlingen hoeven in deze periode op woensdag, donderdag en vrijdag zelf geen eten
voor de ochtendpauze mee te nemen (wijzigingen voorbehouden!). Wel nemen ze drinken mee naar school. We
zijn benieuwd welk fruit en welke groenten we aangeboden krijgen!
Pepernoten bakken
Op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 november gaan de peuters en groepen 1 tot en met 3 pepernoten
bakken. We zoeken ouders die daarbij kunnen helpen.
Als u tijd en zin heeft om te helpen, kunt u zich aanmelden via kkuijpers@prisma-scholen.nl.
Sint Nicolaas
Op 5 december is het weer zover, dan komt Sinterklaas ons bezoeken, samen met zijn Pieten.
Sint komt op 16 november aan in Nederland en wordt op 23 november in Rilland verwacht.
De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken op 13 november lootjes. Zij mogen een bedrag van € 5,- besteden. Het
bonnetje hiervan is in te leveren bij de leerkracht tot 14 december.
Het is de bedoeling dat de leerlingen echt proberen voor precies € 5,- een cadeau/cadeautjes te kopen zodat de
terugbetaling makkelijk gedaan kan worden en er geen bergen kleingeld nodig zijn. (voor € 0,10 kunnen ze ook nog
een lekker snoepje o.i.d. kopen).
Donderdag 28 november mogen de kinderen (peuters en groep 1 t/m 8) hun schoen zetten.
Voor de aankomst op school kunt u de informatie lezen in het infoblad van december.

Hoofdluiscontrole
We hebben (nog steeds!) een hoofdluisvrije school. Met dank aan alle hoofdluisouders!
Ouderbijdrage Activiteiten Commissie
Ook dit jaar is de bijdrage voor de extra activiteiten van de activiteitencommissie niet veranderd. U heeft de
rekening voor deze schoolbijdrage per aparte mail ontvangen.
Graag ontvangen we uw betaling voor 30 november!
De DVD met de film van de Grote Avond is klaar en kan nu besteld worden!
U kunt de DVD bestellen door voor 9 november € 5,- per DVD:
●
●

te betalen bij de leerkracht van uw kind of
over te maken op bankrekening NL72RABO 0333651308 t.n.v. Missiewerk De Horizon

(krijgt u een foutmelding van de bank dat de tenaamstelling niet klopt dan kunt u dat negeren!)
De onderbouw- en de bovenbouwvoorstelling staan op één DVD.
Agenda
Vanaf 4 november

Schoenendozen vullen

6 november

Landelijke stakingsdag onderwijs. Alle leerlingen vrij.

8 t/m 15 november

Week van de Mediawijsheid groep 7-8

11 november

Kwetsbaar Online

12 november

Oudergesprekken groep 1 t/m 8

13 november

Oudergesprekken groep 1-2 en 5 en 7

13 november

Schoenendozen naar verzamelpunt

14 november

Oudergesprekken groep 2-3 en 4 en 6 t/m 8

14 november

Mamacafé

20 t/m 22 november

Pepernoten bakken: peuters en groep 1 t/m 3

22 november

KomJok

23 november

Aankomst Sinterklaas in Rilland

27 november

Dankdag

28 november

Fietscontrole groep 3 t/m 8 (verlichting)

28 november

Schoen zetten peuters en groep 1 t/m 8

3 december

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

Rillandse ouderavond social media
Op maandagavond 11 november vindt er in Rilland een brede ouderavond plaats over social media.
Er zal een algemene inleiding zijn en daarna kan er gekozen worden uit workshops waar je kunt
kiezen uit dingen waar jij als ouder of grootouder behoefte aan of interesse in hebt.
De ouderavond is geschikt voor ouders en grootouders met kinderen van heel de basisschool en zelfs
ook voor ouders met nog jongere kinderen. Er zullen ook specifieke thema’s besproken worden
voor ouders met jonge kinderen. Preventie begint immers al op jonge leeftijd. Binnenkort ontvangt u
meer informatie, maar het is verstandig om deze datum alvast te noteren.
De avond zal plaatsvinden in het dorpshuis in Rilland.
Mamacafé Reimerswaal november
In november komen er weer vier leuke mamacafé’s’ aan in de gemeente Reimerswaal . De mamacafés beginnen
altijd om 10.00 uur en sluiten rond 11.30 uur.
Op woensdag 6 november zijn jullie welkom in Yerseke en gaat het over social media en kleine kinderen.
Die week erna op donderdag 14 november is het mamacafé in Rilland en deze vindt plaats op IKC De Horizon.
Deze ochtend krijgen we een leuke voorlichting over dieren door iets-met-dieren! Het is een voorlichting speciaal
voor jonge kinderen met korte verhaaltjes, spulletjes en natuurlijk met interessante dieren. Zo is er bijvoorbeeld een
hagedis, een uil en een reuzenslak. Superleuk om daar kennis mee te maken! Zijn jullie ook van de partij?
Op woensdag 20 november gaat het mamacafé in Krabbendijke over couveusekinderen.
Op woensdag 27 november sluiten we de maand af in Kruiningen met bezoek van twee zwarte Pieten en een leuke
Pietengym.
Meer informatie over de mamacafés vind je op de facebookpagina mamacafe Reimerswaal of via
j.stols@reimerswaal.nl
KomJok
Op vrijdagavond 22 november is er weer een KomJok in Rilland! Dit keer is het thema 'Ik zal er zijn!' en we zijn
welkom op IKC De Horizon in Rilland
KomJok is de Reimerswaalse versie van wat ook wel Kliederkerk heet en betekent 'Kom je ook?'. Het is samen
eten, samen ontdekken en samen vieren om andere mensen, jong en oud, van binnen en buiten de kerk beter te
leren kennen. Of je nu wel of niet gelooft…of je wilt ‘proeven’ van het geloof en of je nou moslim of christen bent en
naar welke kerk je ook gaat, KomJok is voor iedereen! KomJok duurt ongeveer twee uur en is kei-gezellig!
Afgelopen seizoenen heeft KomJok zichzelf al succesvol bewezen. Het is vooral de openheid voor iedereen die
mensen doet besluiten om mee te doen aan KomJok.
Iedereen is welkom, met speciale aandacht voor de kinderen. Dit keer is het thema dus 'Ik zal er zijn!' en vindt het
plaats op IKC De Horizon. Er zullen weer verschillende activiteiten zijn voor jong en oud en het belooft weer een
gezellig samenzijn te worden.
Aanmelden
De deur staat open vanaf 17.00 uur en we starten om 17.30 uur. Kom gezellig mee-eten, mee vieren en mee
ontdekken, u, jij, jullie zijn van harte welkom!
Tot en met maandag 18 november kun je je opgeven via komjok@zeelandnet.nl.
Groetjes, Het Komjok-team
Jooske, Lydia, Erik, Jessica en Sabine

Luisteren kan je leren!
Leren luisteren en doen wat je wordt gezegd, is iets dat kinderen kunnen leren. Wanneer ouders
redelijke verwachtingen hebben en op een eerlijke manier grenzen stellen, zullen kinderen eerder bereid
zijn om mee te werken en zich aan te passen. Kinderen hebben grenzen en eenvoudige regels nodig.
Voor hun veiligheid, en ook om goed met anderen te kunnen opschieten. Ouders die erin slagen om hun
kinderen te leren luisteren en grenzen te accepteren, ervaren dikwijls dat de opvoeding daardoor
makkelijker wordt.
Waarom zijn kinderen ongehoorzaam?
Kinderen doen graag dingen die aandacht opleveren, zijn op zoek naar grenzen en willen dingen
uitproberen. De kans op ongehoorzaam gedrag wordt groter als ouders het op zijn beloop laten. Als er
nooit gevolgen zijn, leren kinderen dat ongehoorzaam gedrag een goede manier is om ergens onderuit
te komen. De manier waarop ouders instructies geven heeft ook invloed. Instructies kunnen te veel, te
weinig, te vaag, te moeilijk of op het verkeerde moment gegeven worden.
Hoe kun je kinderen grenzen leren?
Zorg dat je de aandacht hebt, hurk of buig tot ooghoogte. Zeg je kind wat hij moet doen. Geef je kind
de tijd om te gaan doen wat je hebt gezegd. Geef een complimentje wanneer je kind goed luistert en de
instructie opvolgt. Herhaal de instructie zo nodig één maal. Reageer niet op zeuren of huilen.
Hoe ga je om met ongehoorzaamheid?
Blijf niet steeds waarschuwen. Als je kind na 2 keer waarschuwen niet doet wat je zegt, moet daar een
consequentie op volgen. Kies iets dat logisch is en past bij de situatie. Stop bijvoorbeeld de activiteit
of pak het speelgoed af. Leg uit waarom je het doet. Negeer protest of smeekbeden, ga niet in
discussie. Gewoonlijk is 5 tot 10 minuten zonder de activiteit of speelgoed genoeg. Help je kind daarna
weer op gang. Als je kind toch doorgaat met ongewenst gedrag of als het zich binnen een uur opnieuw
voordoet, herhaal dan de logische consequentie, maar nu voor langere tijd, bijvoorbeeld de rest van de
dag. Hanteer zo nodig ‘even stil zitten’ of een time-out wanneer je geen logische consequentie kunt
toepassen of je kind gewoon door blijft gaan. Vertel je kind wat hij fout gedaan heeft en wat het gevolg
is. Zeg je kind dat hij 2 minuten stil en rustig op die plek moet blijven voordat hij eraf mag. Probeer
rustig en standvastig te blijven, hoe heftig je kind ook protesteert. Herinner je kind eraan dat de tijd pas
ingaat zodra hij rustig is. Wanneer je kind 2 minuten stil is blijven zitten of rustig is geworden, geef je
hem een nieuwe kans.
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
Ze zijn iedere werkdag bereikbaar van 08.30 - 12.30 uur.
E-mail: cjg@reimerswaal.nl
Postadres: Postbus 70
4416 ZH Kruiningen

