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Beste ouders, verzorgers,
Hieronder de nieuwsbrief voor de maand oktober.
Week tegen Pesten
Het hele jaar zijn wij tegen Pesten op de Horizon. Daarom besteden wij via KIVA en PAD aandacht aan
de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, in alle groepen.

'Een slinger tegen pesten'
In de week van 23 september was het 'De week tegen pesten'. Daar hebben wij, onder andere,
schoolbreed aandacht aan besteed.
Alle leerlingen hebben een strookje gekregen waarop zij een uitspraak/ervaring over pesten op hebben
geschreven. Ouders hebben na schooltijd ook een strookje gemaakt. De leerlingen van de groepen 8
hebben er één lange, symbolische slinger (tegen het pesten) van gemaakt!
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Overblijfkosten
Wij hebben al van veel ouders een betaling ontvangen, heel fijn!
Mocht u voor dit jaar nog niet hebben betaald, wilt u dit dan z.s.m. doen?
Ook zijn er ouders/ verzorgers, die de overblijfkosten van het vorige schooljaar nog niet hebben
voldaan. Deze moeten voor het einde van de maand betaald zijn, anders kan uw kind niet meer
overblijven. Wij leveren een dienst waar wij kosten voor maken en wij willen 1 lijn trekken naar alle
ouders.

Woensdag = Fruitdag
Op woensdag is het altijd fruitdag op de Horizon. De bedoeling is dat de kinderen, naast iets te drinken,
fruit meenemen. Voor de kleuters graag gesneden fruit meegeven. Mocht het een keertje niet lukken,
kunt u ook een gezonde boterham meegeven.

Nederlands praten op school
Op de Horizon zitten kinderen uit veel verschillende landen en culturen. Hier zijn wij trots op.
We merken echter dat er nu binnen de school vaak met kinderen of door ouders onderling andere talen
worden gesproken. Hierdoor wordt het lastig voor leerkrachten en andere kinderen en ouders om
elkaar te verstaan. Het is goed voor de taalontwikkeling van uw kind, om op school zo veel mogelijk
Nederlands te spreken en oefenen, zodat uw kind zich straks kan redden in de Nederlandse
maatschappij.
Wij verzoeken u dan ook om op school Nederlands te spreken, met uw kind en met andere ouders.
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Binnenkort begint de Kinderboekenweek weer, met als thema “Reis mee!” De prikborden worden al in
het thema aangekleed door ouders en verzorgers, waarvoor dank!

Bij de peuters en kleuters wordt over het thema vervoer gewerkt en ook in de andere groepen is er
uiteraard aandacht voor de Kinderboekenweek.
Het Kinderboekenweekgeschenk 2019 is Haaientanden van Anna Woltz. Je krijgt het geschenk van 2 t/m
13 oktober 2019 cadeau van je boekverkoper bij besteding van € 10,- aan Nederlandstalige
kinderboeken. Ook is er een prentenboek voor de jongere kinderen, geschreven door astronaut André
Kuipers.
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Doucheruimte aan het LIPA
Na de gym kunnen de kinderen douchen bij de sporthal aan het LIPA. Vroeger was hier een vaste
beheerder, die ervoor zorgde dat de ruimten er netjes uitzagen. Echter, door wijzigingen van de
gemeente, is er geen vaste beheerder meer. Dit zien wij terug in de hygiëne. Wij geven dit telkens aan
bij de gemeente. Ook u kunt dit doen, mocht u van uw kind horen dat de douches bijvoorbeeld niet
schoon waren. U kunt via de site van de gemeente een mail sturen met een klacht of bellen met 14 070.
Vakantierooster en vrije dagen
Hieronder vindt u het vakantierooster voor dit schooljaar, evenals de vrije dagen en studiedagen. Het
kan zijn dat er nog een studiedagdeel wordt ingeroosterd voor de peuters en/ of kleuters, ik zal dit dan
in een volgende nieuwsbrief naar u communiceren.
Woensdag 6 november; Studiedag, groepen 1 t/m 8 vrij, peuterschool is geopend.
Donderdag 5 december; Peuterschool ’s middags gesloten en groepen 1 t/m 8 om 12.30 uur vrij.
Maandag 2 maart; Studiedag, groepen 1 t/m 8 vrij, peuterschool is geopend.
Vrijdag 10 april; Goede Vrijdag, peuterschool en groepen 1 t/m 8 vrij.
Maandag 13 april; 2e Paasdag, peuterschool en groepen 1 t/m 8 vrij.
Donderdag 23 april; Koningsspelen; groep 1 t/m 4 zijn om 12.30 vrij, peuterschool is geopend.
Vrijdag 24 april: Studiedag; groepen 1 t/m 8 vrij, peuterschool is geopend.
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei: Hemelvaart, peuterschool en groepen 1 t/m 8 vrij.
Maandag 1 juni: 2e Pinksterdag, peuterschool en groepen 1 t/m 8 vrij.
Vrijdag 26 juni: Studiedag; peuterschool en groepen 1 t/m 8 vrij.
Vrijdag 17 juli: Studiedag, peuterschool en groepen 1 t/m 8 vrij.
Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober: Herfstvakantie
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari: Kerstvakantie
Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari: Voorjaarsvakantie
Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei: Meivakantie
Maandag 20 juli t/m vrijdag 30 augustus: 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.
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