SEPTEMBER 2019
Beste ouders,
‘De kop is eraf!’! Het schooljaar is alweer 2 weken aan de gang. Voor iedereen was het weer even wennen zeker
voor de baby’s en de peuters. Toch zijn de eerste weekjes samen soepel verlopen. Natuurlijk lopen we tegen
kleine dingen aan. Daar waar het mogelijk is, worden deze door inzet van het team als vanzelfsprekend aangepakt
en opgelost.
De afgelopen 2 weken waren de ‘ Gouden weken’ van onze methode Goed van Start. Deze eerste weken van het
schooljaar zijn cruciaal voor de groepsvorming in de klas. Welke subgroepjes zie je ontstaan, wie worden de
informele leiders en wat zijn de normen en waarden in de groep? Goed van Start helpt om samen met de
leerlingen de toon te zetten voor een positief leef- en leerklimaat. Zo zijn er de afgelopen weken afspraken
gemaakt over de gang van zaken in de groep. In een aantal klassenvergaderingen hebben de kinderen samen met
de juffen en meester de vragen beantwoord als: Wat voor groep willen wij zijn? Welke afspraken en routines
gelden er? Hoe wordt goed gedrag beloond? Het heeft een enorme impact om regels niet voor te schrijven, maar
leerlingen actief te betrekken bij het opstellen ervan. Daardoor voelen ze zich meer betrokken bij de sfeer in de
klas. Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor wat er gezamenlijk is afgesproken. Naast deze
klassenvergaderingen is er gewerkt aan gerichte activiteiten om de sociale verbondenheid in de groep te
bevorderen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de groep een fijne groep wordt, waarin iedereen zich prettig voelt.
Wij wensen alle kinderen in elk geval weer veel speel- en leerplezier en laten we er met een elkaar weer een
onvergetelijk mooi jaar van maken.
Team “De Horizon”
****
Rondom de school
Door de komst van de kinderopvang en de uitbreiding van de peutergroep is er automatisch iets meer drukte
rondom de school ontstaan. We hadden al te maken met ‘parkeerkrapte’ in de straten. We willen daarom vragen
om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen om met elkaar te zorgen voor een veilige
schoolomgeving. Daarnaast is lopen en fietsen naar school natuurlijk ook gezonder.
Trefwoord
Week 35 en 36 (26 augustus t/m 6 september): Reizen
Inhoud: Dwalen of reizen. Zwerven of op pad zijn met een missie.
Bijbel: Paulus’ bekering (Handelingen 9, 1-19); Saulus en Barnabas (Handelingen 13 en 14); Naar Efeze
(Handelingen 19, 23-40); Naar Rome (Handelingen 24 t/m 28).
Week 37 en 38 (9 t/m 20 september): Beloven
Inhoud: Doen wat je belooft; commitment en vertrouwen.
Bijbel: Abraham en de belofte van God; In Egypte; Abraham en Lot uit elkaar (Genesis 11 t/m 15).
Week 39 t/m 41 (23 september t/m 11 oktober): Plaatsmaken
Inhoud: Een plek innemen of afstaan. Iemand vervangen of aan de kant zetten. Op de beste plek komen.
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar, Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21).

Even voorstellen, meester Dave Willeboordse:
Beste ouders,
Mijn naam is Dave Willeboordse, ik ben 23 jaar en kom uit Middelburg. De afgelopen
jaren heb ik met veel plezier gewerkt in Vlissingen, maar ik was toe aan een nieuwe
uitdaging.
In mijn vrije tijd ben ik actief in de muziek (drums, gitaar en zang) en ik doe aan
vechtsport. Mijn gitaar zal ook zeker in de klas te vinden zijn.
Ik geef al een aantal jaar met veel plezier les in onderbouwgroepen en heb hier ook
echt een voorkeur voor. Ik geniet van het enthousiasme, het ontdekkend leren en de
interactie.
Ik kijk uit naar mijn tijd op De Horizon en hoop dat ik er met juf Linda en groep 2/3 een
prachtig jaar van ga maken.
Zwemmen
De eerste zwemles voor groep 4 is op maandag 2 september. De bus vertrekt om 10:30 uur aan de Hoofdweg. Om
ongeveer 12:15 uur zijn de kinderen weer terug op school. Voor de begeleiding hebben we voor 11 november en 9
december nog de hulp van een ouder nodig bij het aan- en uitkleden. U kunt hiervoor intekenen op de lijst bij de
deur van groep 4.
Startviering
Dinsdag 3 september hebben we onze openingsviering in De Levensbron. Het thema van de viering is “Op weg”.
De viering begint om 11:00 uur en u bent van harte welkom. De kinderen kunt u gewoon om 12:00 uur op school
weer ophalen.
Groep 7 en 8 naar de verkeersdag in Kruiningen
Op donderdag 19 september zijn de leerlingen van groep 7 en 8 uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het
100% Verkeersveilig Event in kruiningen. Deze middag wordt in opdracht van de Provincie Zeeland en in
samenwerking met de gemeente Reimerswaal, in het kader van de Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid,
georganiseerd. De leerlingen vertrekken om 12:00 uur vanaf school met de bus naar de Reimerswaalhal aan de
Blauwhoefseweg in Kruiningen. Om 11:30 uur eten ze daarom samen op school in de klas. Enkele onderdelen
vinden buiten plaats. Houd hier a.u.b. rekening mee voor wat betreft de kleding in het geval van slecht weer.
Om 15:30 uur zijn we terug op school.
Schoolfotograaf
Op maandag 16 september komt de schoolfotograaf bij ons op school.
De fotograaf begint die ochtend om 8.30 uur.
Het eerste half uur is speciaal bedoeld voor de gezinnen met een kind dat nog niet op de Horizon zit (ook niet bij de
baby- of peutergroep).
Tijdens schooltijd worden de individuele foto's, groepsfoto's en gezinsfoto's gemaakt met de Horizon-kinderen (ook
de baby's en de peuters die er zijn!)
Na schooltijd kunnen de gezinnen met oudere kinderen eventueel een gezinsfoto laten maken, zij hebben daarover
apart bericht gehad.
We gaan die dag niet gymmen, groep 4 gaat wel zwemmen en is dus vóór de zwemles aan de beurt voor de foto's.
Na ongeveer twee weken krijgt u via ons een code om in te loggen op de site van de fotograaf. U kunt dan zelf de
achtergronden kiezen en de foto's bestellen die u graag wilt hebben.
Natuurlijk worden de foto's het leukst als uw kinde(eren) vrolijke gekleurde kleren dragen.
Op de site van de fotograaf leest u meer informatie, waaronder alles over hun privacybeleid.
https://www.fotokoch.nl/
De coördinatie is in handen van juf Karin Sauter.
Jaarvergadering en informatieavond
Maandag 9 september a.s.houden we om 19:00 uur in de gemeenschapsruimte van onze school onze jaarlijkse
informatieavond. Hiervoor nodigen we alle ouders van harte uit.
Op deze avond zal juf Corina algemene informatie geven over onze school.
Daarna is er in de klassen vrije inloop en kunt u in de klas van uw kind informatie krijgen over de klas en wat er dit
schooljaar in de groep aan de orde komt.
Op deze avond zal de Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissie en de Identiteitscommissie ook kort
verslag doen van hun activiteiten in het afgelopen en het komende schooljaar.
Natuurlijk staat de koffie klaar!

Ouderhulp
Komende week krijgen de kinderen het formulier mee naar huis, waarop u kunt invullen bij welke activiteiten u in
het komende schooljaar wilt helpen. Wilt u dat a.u.b. zo spoedig mogelijk inleveren bij de leerkracht? Dank u wel
namens de kinderen!
De leerlingenraad
Deze week is in groep 5 t/m 8 de nieuwe leerlingenraad gekozen.
De leerlingenraad wordt vertegenwoordigd door de volgende kinderen:
groep 8: Melody en Bas
groep 7: Manouk en Eline
groep 6: Lisa en Jayden
groep 5: Milan en Lieke
Er staan voor het komende schooljaar 7 vergaderingen onder leiding van juf Corina gepland die op vrijdagmiddag
zullen plaatsvinden.
Goede Doelenacties Stichting Prisma
Ride for the Roses
Ook dit schooljaar organiseert Stichting Prisma met al haar scholen een actie voor een goed doel.
Deze keer doen de leerkrachten mee aan de Ride for the Roses op zondag 15 september.
In samenwerking met de Spar houdt De Horizon daarom een lege-flessenactie voor het KWF.
U kunt uw statiegeldbonnetjes tot 13 september doneren in onze actiebus bij de Spar.
Doet u ook mee!?
Hoofdluis
De hoofdluiswerkgroep heeft alle kinderen na de zomervakantie gecontroleerd en kon gelukkig melden dat alle
haartjes schoon waren!
Stage
In groep 5 ziet u op maandag en dinsdag Gitana van Essenveld. Zij is 3e jaars stagiaire op de PABO.
Vanaf donderdag 12 september komt Britt van Iwaarden stage lopen in groep 1-2 bij juf Karen.
Ze komt 10 donderdagmiddagen van 13.30 u. -15.45 u.
Zwerfboeken
Groep 4 heeft de nieuwe kast van het kinderzwerfboekenstation ingericht. In tweetallen zijn ze ook al in enkele
klassen geweest om te vertellen dat we een nieuwe kast hebben en dat je daaruit boeken mee naar huis mag
nemen.
Agenda
2 september
3 september
9 september
15 september
16 september
18 september
19 september

Eerste zwemles groep 4
Startviering in De Levensbron 11:00 u.
Algemene informatieavond 19:00 u.
Ride for the Roses
Schoolfotograaf
Geen gymlessen, wel zwemles groep 4
Prismadag. Alle leerlingen vrij
100% Verkeersveilig Event groep 7-8

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. Op de basisschool maken kinderen een enorme
ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook sociaal en emotioneel. De jeugdverpleegkundigen en de
jeugdartsen van de GGD Zeeland volgen uw kind en kunnen u ondersteunen bij een gezonde ontwikkeling en
opvoeding.
Onderzoek in groep 2
In groep 2 nodigen wij u samen met uw kind uit voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Vooraf
ontvangt u een vragenlijst met het verzoek deze digitaal in te vullen. Het doel van deze vragenlijst is om inzicht te
krijgen in de gezondheid en ontwikkeling van je kind en uw eventuele vragen aan ons. Tijdens het onderzoek kijken
wij samen naar de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van uw kind. Wij onderzoeken of uw kind goed
ziet, hoort, groeit en beweegt. Ook komen in het gesprek onderwerpen aan de orde als: eten, spelen met vriendjes,
school en hobby’s.
Onderzoek in groep 7
In groep 7 nodigen wij u opnieuw, samen met uw kind, uit voor een onderzoek. Ook hier vult u vooraf digitaal een
vragenlijst in, maar dit keer samen met uw kind. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige.
Het onderzoek bestaat uit een gesprek met u en uw kind. In dit gesprek komen onderwerpen aan de orde als:
vriendjes, pesten, hoe gaat het thuis en op school, social media, puberteit en hobby’s. Natuurlijk is er voldoende
ruimte om in te gaan op je vragen. Ook wordt uw kind gewogen en gemeten.
Vaccinaties
In het jaar waarin uw kind negen wordt ontvangt uw kind een uitnodiging voor twee vaccinaties. De ene is tegen
difterie, tetanus en polio (DTP), de ander tegen bof, mazelen en rode hond (BMR).
In het jaar waarin uw dochter 12 jaar wordt ontvangt zij een uitnodiging voor een vaccinatie tegen HPV. Het is een
afkorting voor het ‘humaan papillomavirus’, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Een half jaar na
de eerste vaccinatie volgt de uitnodiging voor de tweede vaccinatie tegen HPV.
Kijk voor meer informatie op: www.rijksvaccinatieprogramma.nl
Onderzoek op verzoek
Het is altijd mogelijk, dus ongeacht in welke klas uw kind zit, om een extra afspraak te maken als er vragen of
problemen zijn. Ouders, leerlingen, de school en de Jeugdgezondheidszorg kunnen een extra onderzoek
aanvragen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen over het gehoor, zindelijkheid, de groei, opvoeding of de
motorische ontwikkeling. Als ouder kunt u een afspraak aanvragen via de school, maar u kunt ook rechtstreeks
contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD.
Bespreking met de leerkrachten
Het kan belangrijk zijn dat wij, als GGD, de leerkracht inlichten over de uitkomsten van een onderzoek. Dit gebeurt
in overleg met u. Het gaat dan over problemen die invloed kunnen hebben op het functioneren op school,
bijvoorbeeld verminderd gehoor, achterstand in de motoriek of emotionele problemen.
Telefonisch spreekuur Jeugdgezondheidszorg
De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar via 0900 – 0056 (tijdens werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur).
U krijgt direct een jeugdverpleegkundige aan de telefoon.

