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Namens het hele team van de Horizon wensen wij
u een mooi, gezond, leerzaam en liefdevol 2019!
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De Nationale Voorleesdagen
Deze komen er in januari weer aan… binnenkort meer informatie hierover!

Opbrengst Lichtjestocht
Hieronder een deel van het bericht dat wij ontvingen van de Sophia stichting, n.a.v. het
bedrag van € 4132,- dat wij voor de kerstvakantie hebben overgemaakt. We zijn trots!
Beste deelnemende scholen,
Wauw, wauw, wauw! Wat hebben wij al bijzondere verhalen gehoord, sfeervolle foto's
gezien en geweldige opbrengsten ontvangen van jullie Lichtjestochten voor het
Sophia Kinderziekenhuis. Hartverwarmend om te zien wat een inzet er is getoond! Wij
zijn jullie hier heel dankbaar voor!

Cheque-uitreiking
Zo'n mooie actie verdient een mooi einde. Wij zijn daarom druk bezig met het
organiseren van een cheque-uitreiking hier in het ziekenhuis. We doen ons best
om jullie volgende week een datum hiervoor te door geven en meer informatie over te
verstrekken.
Stichting Vrienden van het Sophia
De Stichting Vrienden van het Sophia doet er alles aan om het verblijf van kinderen en hun familie
in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Daarnaast zet de stichting zich in voor
financiering van wetenschappelijk onderzoek, om oorzaken van ziekten te ontdekken en
behandelmethoden te verbeteren.
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CITO toetsen
De komende weken worden in de groepen 3 t/m 8 diverse CITO toetsen afgenomen. Hiermee volgen
wij, naast de methodetoetsen, de ontwikkeling van de kinderen. We willen bij alle leerlingen een toets
afnemen die passend is. Veelal zal dat de toets zijn die past bij de groep waarin de leerling zit (bijv. M5
als een leerling midden groep 5 zit). Het kan zijn dat de score op de toets in juni aanleiding is om een
aangepast niveau te kiezen voor de toets in januari. De leerkrachten bekijken dit per toets en per
leerling. Op deze manier kunnen alle leerlingen een toets maken die recht doet aan hun ontwikkeling.
Voor meer vragen hierover, kunt u terecht bij Ellen Valstar (intern begeleider). We wensen alle kinderen
veel succes.
Spelenderwijs
Elke donderdagochtend van 8.30 tot 10.30 uur
Voor jonge kinderen is het goed om te spelen. Daar leren ze van! Spelenderwijs is bedoeld voor
kinderen van 2 tot 2,5 jaar. Samen met uw kind komt u een half jaar lang, 1x per week, spelen op de
peuterschool. Er worden leuke en leerzame activiteiten gedaan. Ook goed om de Nederlandse taal te
leren! Uw kind leert al vriendjes te maken en u heeft contact met andere ouders uit de buurt. Het is
gratis. Wilt u zich opgeven? Loop even langs of mail naar peuterschooldehorizon@scoh.nl
Komt u ook gezellig samen spelen?

Overblijfbetaling 2e halfjaar
Een vriendelijk verzoek aan de ouders die de overblijf per halfjaar betalen, dit voor 1 februari
te doen. Bankrekeningnummer: NL43ABNA059.30.68.165 t.n.v. SCOH inzake De Horizon. Graag o.v.v. de
naam en groep van uw kind(eren). Mocht u contant willen betalen, kunt u ook langs onze administratie,
juf Linda van der Hoeven lopen, in de ochtenden.
Vakantierooster 2018/2019
Hieronder vindt u alvast het vakantierooster voor dit schooljaar, evenals de vrije dagen en studiedagen.
Vrijdag 15 februari: Studiedag:
Vrijdag 21 juni: Studiedag:

Groepen 1 t/m 8 vrij (Peuterschool is geopend)
Peuterschool en groepen 1 t/m 8 vrij
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Vrijdag 19 juli: Studiedag:

Groepen 1 t/m 8 om 11.30 vrij (Peuterschool is geopend)

24 december t/m 4 januari 2019:
Kerstvakantie
25 februari t/m 1 maart 2019:
Voorjaarsvakantie
19 april t/m 5 mei 2019:
Goede Vrijdag en aansluitend Meivakantie
30 mei t/m 31 mei 2019:
Hemelvaart
10 juni 2019:
2e Pinksterdag
22 juli t/m 30 augustus 2019:
Zomervakantie
Zoals u ziet, is de peuterschool sommige dagen wel geopend en de school niet. Dit komt omdat de
peuterschool een andere CAO regeling (die van de kinderopvang) volgt en er door ouders ook betaald
wordt voor de peuterschool, net als bij de kinderopvang en er wettelijk bepaald is hoeveel studiedagen
de peuterschool dicht mag zijn.
Met vriendelijke groet.
Sylvia van Loon
Directeur De Horizon

