Den Haag 30 oktober 2020
Beste ouders, verzorgers,

Contacten via Teams
U heeft de afgelopen tijd meerdere mails ontvangen via onze ICT-leerkrachten. Juf Barry en juf
Mariëtta zijn hard bezig alles – opnieuw- in orde te maken, zodat iedereen kan inloggen voor de
oudergesprekken. Vorig jaar is er voor elke leerling een account aangemaakt. Nu blijkt dat veel
ouders hun wachtwoord niet meer weten. Het is erg veel werk om dit opnieuw aan te maken voor
iedereen. Wij willen u dan ook vragen om uw wachtwoord goed te onthouden, omdat u dit de
komende periode vaker nodig zult hebben.
Nu de coronabesmettingen toenemen moeten wij de contacten met ouders zoveel mogelijk digitaal
doen. Met het gebruik van Teams kunnen we met u en uw kind (vanaf gr. 3) in gesprek. Ook
tussendoor kunt u via Teams in contact komen, als u hiervoor een afspraak maakt via SchouderCom.
Uiteraard kunt u ook een telefonische afspraak maken.

Ouderbijdrage betalen
Als school vragen wij jaarlijks een (vrijwillige) ouderbijdrage aan ouders van leerlingen in de groepen
1 t/m 8. Hiervan betalen wij extra activiteiten zoals bijvoorbeeld rond Sinterklaas en Kerst.
U ontvangt een mail via WisCollect om via Ideal te betalen.
Hieronder de bedragen:
1e kind: 40 euro
2e kind: 25 euro
3e kind: 18 euro
Wij vertrouwen erop dat u het belangrijk vindt dat wij extra activiteiten kunnen organiseren voor de
kinderen, waarvoor wij van de overheid geen geld ontvangen. Betaalt u ook?
Mocht het via de link niet lukken, kunt u het overmaken op bankrekeningnummer
NL43 ABNA 059.30.68.165 t.n.v. SCOH De Horizon met vermelding van de naam en groep van uw
kind(eren).
Ooievaarspas
Ouders met een Ooievaarspas ontvangen een apart bericht van Linda v/d Hoeven, onze
administratie, over de ouderbijdrage. Heeft u uw Ooievaarspas nog niet laten scannen, dan moet dit

zo snel mogelijk. Na de kerstvakantie is dit niet meer mogelijk. Heeft u vragen, kunt u in de ochtend
bellen met Linda of een bericht sturen via SchouderCom.

Verkeersveiligheid
Nu het vaker regent of kouder is, worden veel kinderen met de auto naar school gebracht. Dit zorgt
soms voor gevaarlijke situaties voor onze schoolgebouwen. Ouders die lang blijven staan en een
opstopping verzorgen, kinderen die tussen auto’s doorrennen of auto’s die half op de stoep en half
op de weg parkeren. Wilt u rekening met elkaar en vooral de veiligheid van de kinderen houden? Een
stukje verderop is vaak genoeg parkeerplek!

December feestmaand
De decembermaand komt er al snel aan. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen. U begrijpt dat
alles er dit jaar anders uit zal zien, omdat we het moeten aanpassen aan de coronaregels. Zo kunnen
we helaas geen ouders inzetten bij de feestelijkheden. We zullen u op de hoogte houden hoe we er
toch voor de kinderen een hele mooie periode van gaan maken, waarin saamhorigheid centraal zal
staan.

Corona wegwijzer
We merken dat het soms lastig is om te bepalen of een kind wel of niet naar school mag. Hier een
hulpmiddel om te bepalen of uw kind naar school mag. Bij twijfel kunt u altijd even bellen.

Kalender schooljaar 2020/21
Schoolvakanties
Kerstvakantie: Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Meivakantie: Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Zomervakantie: Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021
Vrije dagen en feestdagen:
Goede Vrijdag: Vrijdag 2 april 2021
2e Paasdag: Maandag 5 april 2021
Hemelvaart: Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
2e Pinksterdag: Maandag 24 mei 2021
Studiedagen
Woensdag 25 november: Groepen 1 t/m 8 vrij, peuterschool is geopend.
Maandag 1 maart: Peuterschool en groepen 1 t/m 8
Vrijdag 25 juni: Peuterschool en groepen 1 t/m 8 zijn vrij.
Vrijdag 16 juli: Groepen 1 t/m 8 zijn vrij, peuterschool is geopend.
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 hartelijke groet, namens het team van de Horizon!
Sylvia van Loon, directeur

