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Uitkomsten tevredenheidspeilingen
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u ook een samenvatting van de uitkomsten van de
tevredenheidspeilingen onder ouders en leerlingen. Onze school komt er goed uit, zo krijgen we een
gemiddeld rapportcijfer van 7,8 van ouders en een 8.3 van onze kinderen. Onze leerkrachten krijgen een
8.1! Hier zijn we erg blij mee! De uitkomsten geven een goed beeld van zaken die goed gaan en waar wij
mee aan de slag moeten. Uiteraard houden wij u de komende tijd op de hoogte van mogelijke
verbeteringen!
Nieuwe apparatuur 
Vorige week donderdag en vrijdag zijn er mensen druk bezig geweest met het vervangen van de
leerkracht- en leerling computers. We zijn klaar voor een nieuw digitaal tijdperk! Ook de nieuwe website
is –eindelijk- bijna klaar om de lucht in te gaan… we houden u op de hoogte!
Actie voor slachtoffers gasexplosie
Vanuit een van onze ouders, mevrouw Simons, is het verzoek gekomen om ons in te zetten voor de
slachtoffers van de gasexplosie in onze wijk. Uiteraard willen wij als school ons steentje bijdragen.
Donderdag en vrijdag zult u leerlingen bij onze ingangen zien staan, met een collectebus vanuit het Rode
Kruis. De verzegelde collectebussen worden na afloop ingeleverd bij het Rode Kruis, waar ze worden
opengemaakt. De bijdrage die zo wordt opgehaald op onze school, wordt opgeteld bij het bedrag dat de
actie van de ouder oplevert. Ook wijs ik u graag op de link, waarbij online gedoneerd kan worden;
https://www.doneeractie.nl/laakvoorenmetelkaar/-33262

De Nationale Voorleesdagen
Vorige week zijn wij gestart met het Voorleesontbijt in alle groepen. Het was weer erg gezellig!
Tip: in veel bibliotheken worden activiteiten georganiseerd, zoals een theatervoorstelling over het boek
“Een huis voor Harry”, voorlezen etc. Het is zeker de moeite waard om op internet te kijken op de site
van de bibliotheek die bij u in de buurt zit. Hierbij de link: https://www.bibliotheekdenhaag.nl

Staking 15 maart
Zoals u misschien al heeft gelezen in het nieuws, wordt er op 15 maart een stakingsdag georganiseerd in
het onderwijs. In de bijlage vindt u hier een brief over, vanuit ons bestuur SCOH. Hierin het verzoek om
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voor de zekerheid opvang voor uw kind(eren) te regelen. Zodra wij weten of de school geopend of
gesloten is, brengen wij u uiteraard op de hoogte.
Spelenderwijs (herhaling)
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?

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:
Vrijdag 19 juli: Studiedag:

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

25 februari t/m 1 maart 2019:
19 april t/m 5 mei 2019:
30 mei t/m 31 mei 2019:
10 juni 2019:
22 juli t/m 30 augustus 2019:

Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en aansluitend Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
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.
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Sylvia van Loon
Directeur De Horizon

