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we gaan samen weer het nieuwe jaar in
Nieuwjaarsviering met kinderen
Op de allereerste schooldag van het nieuwe kalenderjaar vieren we traditiegetrouw samen met het team en alle
kinderen de nieuwjaarsviering in de aula. Het duurde even voordat iedereen een goed plekje had gevonden,
maar toen hebben de leerkrachten van de groepen 1 t/m 5 hun wensen namens de kinderen uit hun groep of
een persoonlijke wens voor de groep uitgesproken. In grote lijnen kwam het erop neer dat we elkaar maar
goed moesten helpen en als we ruzie hadden, het zo snel mogelijk wilden oplossen!
Daarna legden de kinderen van de Kinderraad uit, dat de Kinderraden van de drie Prinsenbeekse scholen
gezamenlijk een actie wilden gaan organiseren voor een speelfontein op de Markt. Meer hierover later in deze
nieuwsbrief.
Vervolgens mochten kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een mooi moment vertellen uit het afgelopen jaar.
Hierbij werd o.a. het kussengevecht aangehaald tijdens het slaapfeest van groep 8 op school.
Ainhoa uit groep 6 had ook een mooi moment beschreven:
Mijn spannendste moment van 2019:Toen mijn zusje Roos werd geboren moest ik helemaal alleen wachten in
een kamer, dat duurde heel erg lang.
Mijn gelukkigste moment: mijn zusje Roos werd geboren ! (ze is nu ruim 4 maanden).
Dat is natuurlijk ook echt een prachtig moment! Proficiat Ainhoa!
Ik wens alle kinderen, ouders en alle overige partners en betrokkenen van school een heel fijn, veilig en gezond
2020!
Frank Op de Beek.

we staken

Onze school is morgen 30 januari en overmorgen 31 januari dicht: we staken op de Horizon!
Maar daar zijn we niet trots op. De noodzaak zorgt ervoor dat we wederom een duidelijk signaal naar de
beleidsmakers van ons land willen uitdragen.
De onderwijsbonden en de Algemene Vereniging van
Schoolleiders roept wederom haar leden op om het
werk neer te leggen. Veel collega’s maken daadwerkelijk gebruik van hun stakingsrecht.
“Houd het dan nooit op”, hoor ik u wellicht denken! We
realiseren ons terdege dat we ouders en kinderen raken
met de keuze om de school dicht te doen.

Maar tegelijkertijd voelen we dagelijks de werkdruk en de onrust bij invalproblematiek.
Op onze school valt de ‘schade’ aan de buitenkant enigszins mee. Het is voor u als ouders vaak niet zichtbaar
aangezien er nog nooit een groep naar huis is gestuurd. We vangen de invalproblematiek grotendeels zelf op.
Tot nu toe!
We merken namelijk dat langzaamaan de rek er uitgaat.
Het vullen van de vacatures wordt ook steeds lastiger. Recentelijk hebben we op het allerlaatste moment nog
een goede collega kunnen vinden, die de vrijgekomen ruimte in de groepen 6 invult (meer hierover verder in
deze nieuwsbrief), maar er gaat ook bij ons een tijd komen dat het niet meer gaat lukken.
En dat heeft zeker ook consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs.
Passend onderwijs betekent dat kinderen recht hebben op onderwijs op maat. We bieden kinderen alle kansen
en kijken welke leerbehoeften ieder kind heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen!
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Maar dat vraagt veel energie, inzet en kwaliteiten van de leerkracht! Om dit goed te kunnen uitvoeren zijn
structurele maatregelen noodzakelijk!
We hebben het mooiste beroep van de wereld, maar het moet wel te doen zijn!
Ik hoop oprecht dat er keuzes worden gemaakt door de politiek en er structurele middelen naar het onderwijs
gaan. Wij zullen onze uiterste best blijven doen om kinderen te geven wat ze verdienen. Maar leerkrachten
mogen ook krijgen wat ze verdienen: niet alleen financieel maar ook waardering en steun.
Ik hoop oprecht dat deze stakingsdagen de laatste zullen zijn, maar tegelijkertijd zijn we strijdlustig om ons
doel te willen behalen.

Wat vindt de MR van de staking?

Jan Visser, voorzitter van de Medezeggenschapsraad, geeft het volgende namens de MR aan:
De MR heeft de berichtgeving van stichting Inos rond de landelijke staking aandachtig gevolgd en besproken met
de directie van Kbs De Horizon. Wij stellen vast dat de communicatie en het tijdspad niet de schoonheidsprijs
verdiende, maar hebben ook begrepen dat men afhankelijk was van complexe landelijke afstemming.
Uiteraard is een sluiting van de school in niemands belang, maar desondanks begrijpen wij de positie van
onderwijspersoneel dat de huidige voorstellen geen structurele oplossing bieden voor de toekomst en diverse, voor
ouders minder zichtbare, problemen.
Met vriendelijke groet,
Jan Visser

uitbreiding en renovatie schoolgebouw

Door het groeiend leerlingaantal van de afgelopen jaren hebben we recht op een tweede speelzaal en uitbreiding
van drie extra lokalen. Onze stichting Inos is samen met Breedsaam en de directie diverse opties aan het
onderzoeken waarbij het van belang is dat er goede en voldoende onderwijsruimtes zijn om voor de komend
jaren goed onderwijs te kunnen geven.
Tegelijkertijd is het onderzoek gestart om het gehele gebouw aan de
moderne eisen van nu te laten voldoen. Daarbij denken we aan een
klimatologische installatie voor het gehele gebouw, vernieuwen van de
centrale verwarming, elektriciteit, nieuwe vloerbedekking enz.
Daar waar mogelijk zal ook duurzaamheid worden meegenomen!
Het zal een forse klus gaan worden maar het uiteindelijke resultaat zal vast
mooi worden.
De medezeggenschapsraad volgt deze ontwikkelingen nauw en kijkt mee met
alle voorstellen en keuzes.
In de komende oudernieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de
mogelijke ontwikkelingen.

bericht namens het overblijven en Kober 2.0

Namens de coördinator van het overblijven:

Beste ouders/ verzorgers,
Zoals jullie weten, is de week voor iedere vakantie altijd tosti week. Door het snelle groeien van de tso, hebben
wij besloten, om na de kerstvakantie geen tostiweek meer te houden. Door het aantal kinderen bij het
overblijven gaat dit van de speeltijd af. Wij hopen jullie hiermee genoeg te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Sabine, overblijf coördinator TSO De Horizon
Op dit moment vindt er een renovatie plaats in alle ruimtes van Kober Kinderopvang in Prinsenbeek. Deze
grootse oppimp-ronde zorgt ervoor dat de Kinderopvang niet alleen een frisse opknapbeurt krijgt, maar eerder
vanuit een nieuwe visie rond Kinderopvang een uitdagendere omgeving is geworden voor baby en peuters.
Binnenkort zullen alle overige ruimtes ook aangepakt gaan worden. Dit zal enige flexibiliteit vragen van de
pedagogische medewerkers en de leerkrachten van school. Gedurende enkele weken zal steeds een andere groep
overblijvers tijdelijk in een klaslokaal overblijven. Maar na die overlast zal het eindresultaat mooi en uitdagend
zijn.
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van harte welkom!

We heten de volgende kinderen van harte welkom op onze school.
(periode van 11 december 2019 t/m 29 januari 2020):
Thomas Machielsen
Yfke Roelands
Suzanne Nagelkerke
Liam Pedersen
Denn van Loenen
Asser Farag
Jayley Heijblom

groep 1e/2e
groep 1a/2a
groep 1d/2d
groep 1c/2c
groep 1b/2b
groep 1b/2b
groep 1a/2a

We vinden het fijn dat jullie op onze school zijn.

aanmelden van 2 ½ -jarigen
Om de organisatie voor het nieuwe schooljaar te kunnen vaststellen, verzoeken wij ouders met kinderen die de
leeftijd van 2½ jaar hebben bereikt of dit binnenkort gaan bereiken, dit te melden bij de directie/administratie.
Natuurlijk kunt u voor een kennismakingsgesprek / rondleiding een afspraak maken.
Telefonisch: 076-5413200 of via kbsdehorizon_info@inos.nl

de Verrekijker

De informatieavond voor ouders van de Verrekijker werd druk bezocht. Juf Eefje en juf Mariska gaven in een
duidelijke presentatie aan waar de essentie van de Verrekijker ligt. Deze voorziening biedt kinderen met meeren hoogbegaafdheid een extra uitdaging. Niet door hen moeilijke opgaven te geven, maar meer ze te
confronteren met hun eigen leerdoelen. Die liggen vaak niet op het gebied van lastige puzzels of moeilijke
spelletjes maar meer in vaardigheden als planning, samenwerking, doelen stellen en het leren omgaan met
perfectionisme, het kwetsbaar zijn, het willen hebben van de controle, liever geen fouten maken, omgaan met
een sterk rechtvaardigheidsgevoel enz.
De kinderen zijn enthousiast gestart en de beide leerkrachten hebben op iedere dinsdagochtend een mooi,
afwisselend programma klaarliggen.
Hier de eerste reacties/ bevindingen van de leerlingen zelf:
•
Groep 7/8
* Het zijn leuke opdrachten waarbij je steeds tegen iets aan loopt (Juliëtte)
* Het is echt wat moeilijker dan normaal en hierdoor leer ik echt wat ik moet leren. Dat vind ik handig
(Thijs en Ties)
* Je moet flexibel kunnen zijn om elkaar de tijd te geven om na te denken (was een leerpunt
vandaag)
•
Groep 5/6
* Het zijn leuke opdrachten zoals bijvoorbeeld het maken van een hok voor een Jipper. Je moet
allerlei dingen zelf maken, hierdoor kun je niet alles vinden. Nu moet je steeds weer een nieuwe
oplossing bedenken en dat maakt het wel weer lastig ( Lars en Ian)
•
Groep 3/4
* De beginspellen zijn leuk, maar het zijn wel speciale spellen waarbij je moet nadenken (Luuk)
* Elin geeft aan dat je leert om niet op te geven, maar vooral door te zetten.
* Mats zegt dat het andere dingen zijn. Niet moeilijker taal of rekenen, maar opdrachten waarbij je
moeilijker moet nadenken.

(concept) vakantierooster 2020-2021

Onder voorbehoud van een positief advies van de Gemeenschappelijke MR, zal het College van Bestuur het
Vakantierooster 2020-2021 van het Brabants Overleg Vakantieplanning overnemen, zoals vastgesteld door de
Algemene Leden Vergadering. Omdat ons via diverse kanalen vragen bereiken over de vakanties in 20202021, menen we er goed aan te doen deze informatie nu toch alvast te delen:
Start schooljaar maandag 24 augustus 2020.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Tweede Paasdag:
Koningsdag:
Meivakantie PO:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
maandag 15 februari 2021 t/m vrijdag 19 februari 2021
maandag 5 april 2021
dinsdag 27 april 2021
maandag 3 mei 2021 t/m woe 12 mei (advies 2de meiweek)
donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021
maandag 24 mei 2021
maandag 26 juli 2021 t/m vrijdag 3 september 2021.

Alle overige studiedagen en vrije dagen voor onze school zullen op een later tijdstip bekend
worden gemaakt.

aanpassingen in de organisatie

Door de groei van het leerlingaantal hebben er enkele kleine aanpassingen binnen onze schoolorganisatie
plaatsgevonden. Juf Elly , de Intern Begeleider, heeft extra uren gekregen voor het invullen van haar taak (o.a.
volgen van kinderen met zorg en het helpen van kinderen met een specifiek arrangement). Hierdoor heeft zij
haar lesgevende taken op de maandag en de donderdag in de groepen 6 neergelegd.
We zijn zeer blij om voor deze vrijgekomen taken een nieuwe collega te benoemen: juf Ilona van Steen. Zij
stelt zichzelf hieronder voor:
Beste ouders/verzorgers van Kbs De Horizon,
Graag stel ik me in deze nieuwsbrief aan u voor. Vanaf 16 januari werk ik op
donderdagen in de groep 6 van meneer Stefan en op de maandagen in de groep
van juf Esther samen met juf Renee (LIO’er).
Wie ben ik?
Ik ben Ilona van Steen, 41 jaar oud.
Ik ben getrouwd met Rudy en moeder van Ties (7 jaar) en Fiene (5 jaar). Ik ben
geboren en getogen Zundertse. Zoals het carnaval in de Prinsenbeekse genen zit,
zo zit bij mij het bloemencorso in mijn bloed.
Het afgelopen jaar heb ik op Kbs Effen gewerkt als locatieleider via een opleidingstraject van onze stichting
Inos. Een hele mooie en leerzame tijd, maar waarin ik ook tot de conclusie ben gekomen dat een
directeurstaak niet zo bij me past. Vandaar dat ik heb besloten de overstap naar De Horizon te maken.
Voordat ik op Kbs Effen werkte, heb ik bijna 10 jaar op Kbs Sinte Maerte in Princenhage gewerkt als
(plus)leerkracht en teamcoördinator van de bovenbouw en daarvoor 10 jaar op Kbs De Rosmolen in
Ulvenhout.
Ik kijk er naar uit om de kinderen, het team en de ouders van De Horizon te leren kennen en hoop dat ik
mijn steentje bij kan dragen aan de ontwikkeling van de kinderen op deze school.
Met vriendelijke groet,
Ilona van Steen

soap rond het waterspeelfontein

Op verzoek van het Dorpsplatform hadden de drie Kinderraden van de basisscholen uit Prinsenbeek het
verzoek gekregen om samen geld in te zamelen voor het speelwaterfontein op de Markt. Toen eenmaal de
Kinderraad tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst dit idee opperde, werden veel kinderen enthousiast. Acties
werden al gestart en flessen werden verzameld. De domper was dan ook enorm toen op zondagavond, vlak
voor de officiële sta
rt van de actie, de stekker er werd uitgehaald. Voor sommige kinderen was dit echt een desillusie.
Een voorbeeld van een grote teleurstelling was Senna uit groep 4. Ze had, vooruitlopend op de start van de
actie, al haar handen uit de mouwen gestoken. Bij familie, vrienden en buren heeft ze koekjes verkocht! Bij
wel 30 personen! Het bedrag dat ze hiermee opgehaald had, wilt ze nu aan twee andere goede doelen geven:
de helft gaat naar de fonds voor de bosbranden in Australië en de andere helft naar het ‘Vergeten Kind’.
Senna: je bent een echte kanjer, met je hart op de goede plek, hoor!
Het is ook zeer moeilijk uit te leggen aan kinderen wat de volwassenen hebben aangegeven als onderbouwing
van hun besluit om de actie per direct te stoppen.
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schoolnieuws
Ieder jaar is het weer spannend hoe we de nacht van oud- op nieuwjaar
doorkomen, kijkend vanuit de overlast van vuurwerk(schade). Helaas is ook
dit jaar de brievenbus het slachtoffer van het vuurwerk geworden.
Inmiddels hangt de nieuwe brievenbus alweer, maar het komend jaar gaan we
het toch anders regelen
De overige vuurwerkresten zijn, ook inmiddels traditiegetrouw, door de familie
van Son (onze buren) keurig verzameld en opgeruimd! Wederom onze dank
daarvoor!
Ouderraad bedankt!!
Misschien een vreemde, saaie foto! Maar voor ons is dit weer een mooi
moment: de aula heeft twee nieuwe geluidsboxen gekregen.
Nu hadden we die wel hard nodig, aangezien er een aantal maanden geleden
door een enthousiaste collega een box is opgeblazen.
We zijn zeer blij met deze nieuwe investering. De boxen hebben even proef
gedraaid toen de installateur ze kwam inrichten. Een groot gedeelte van het
gebouw kon genieten van de muziek!
Ze zijn nu gelukkig goed begrensd dus dat geeft ook enige rust.
Nadrukkelijk willen we de Ouderraad ontzettend bedanken. Aangezien
deze boxen een grote uitgave zijn voor de school, heeft de ouderraad
besloten om vanuit hun reserves deze boxen te betalen. Waarvoor onze
grote dank!!
We zijn nu klaar voor het carnavalsfeest!!
Een terugblik op de kerstviering.
Wat was het een sfeervolle avond: ondanks wat
miezer hebben de kinderen en het team een
sfeervolle kersttocht gehad met aansluitend een
uitgebreid kerstdiner. Wat erg leuk is om te zien
dat iedereen zijn best doet om er zo netjes
mogelijk uit te zien.
Ter afsluiting van de avond konden de ouders
onder het genot van Glühwein of warme
chocomel op het achterplein elkaar ontmoeten.
Graag wil ik nadrukkelijk de ouderraad
bedanken voor al het voorbereidend werk om
deze kerstviering weer tot een groot succes te
maken!

Aanpassing datum van een activiteit in de agenda / jaarkalender !!
In de vorige Horizontaal hebben we al aangegeven dat de sportdag voor alle
kinderen op een andere datum is gepland.
De nieuwe datum voor de sportdag is vrijdag 17 april 2020.
Deze dag zal een continurooster hebben. De schooltijden zullen van 8.45
uur tot 14.00 uur zijn.
De groepen 1 t/m 5 zullen een mooi programma aangeboden krijgen,
samengesteld door een werkgroep vanuit de Ouderraad. De groepen 6 t/m 8
zullen door Breda Actief uitgedaagd gaan worden op het sportieve vlak.
Op deze dag is ouderhulp zeer gewenst
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De speelplaats heeft weer een mooie beurt gehad. Op
zaterdag 25 januari heeft de vaderploeg, samen met
ouders van de ouderraad en enkele collega’s weer
aanpassingen aangebracht op de beide pleinen. Een paar
mooie, eiken boomstammen zijn door de gemeente Breda
geschonken. Deze stammen hebben we gebruikt om de
speelcirkels wat af te bakenen, zodat het boomschors
minder over het plein uitgelopen wordt. Onze dank aan de
afdeling Stadsingenieurs Breda van de gemeente!

Er waren maar liefst 15 vaders, leerkrachten en zelfs ook enkele enthousiaste kinderen die samen de klus
hebben geklaard! Wat goed dat we op deze wijze de speelplaatsen weer goed op orde hebben gekregen!

Graag wil ik een speciaal woord van dank richten
aan Kees Berende. Deze ouder heeft het wederom
mogelijk gemaakt om met wat speciaal materieel
de werkzaamheden wat makkelijker te maken.
Tevens heeft hij het achterplein vakkundig
schoongeborsteld!
Helemaal top!

mededelingen namens het CJG
School-CJG-er wordt Wijk-CJG-er
Sinds het nieuwe schooljaar zijn er wijzigingen binnen CJG Breda. Zo heet de School-CJG-er voortaan WijkCJG-er. Bij hem of haar kunnen ouders en leerkrachten terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Hoe
groot of klein je vraag ook is, de wijk-CJG-er zoekt samen met jou naar oplossingen die voor jou werken zodat
je zelf weer verder kunt.
CJG Breda is er voor vragen over opvoeden en opgroeien. Voorheen had elke school een vaste school-CJG-er
waar ouders en leerkrachten terecht konden met hun vragen. Deze school-CJG-er was er voor alle ouders en
jeugd in de wijk waar de school staat.
De wijk-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van leerkrachten,
docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en vrijwilligers die met kinderen
en jongeren werken.
Wil jij wel eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? Dan kun je terecht bij de
wijk-CJG-er.
Contactpersoon De Horizon
Jacqueline Koevoets is wijk-CJG-er bij basisschool De Horizon. Zij is 1x per 2
weken bij De Horizon op vrijdagochtend. Bellen en mailen naar haar mag ook.
Gegevens: jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag
tel: 06-20311757
U kunt uw intern begeleider ook vragen om een afspraak met mij te plannen. Ik
kan naar school komen of wij plannen een afspraak bij ons op kantoor. Ik ben
verbonden aan het wijkteam van Breda Noord-West en Prinsenbeek. Ons
bezoekadres is Paardeweide 5, 4822 EH Breda. Voor algemene vragen kan je
mailen naar wijkteamnoordwest@cjgbreda.nl

6

Speciale zorg
Het kan zijn dat er meer aan de hand is en een kind of gezin speciale zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld als er
vermoedens zijn van een ontwikkelingsachterstand, autisme of andere problematiek. De wijk CJG-er zal
samen met alle betrokken partijen een plan van aanpak opstellen en zal samen met jou op zoek gaan naar
welke zorgaanbieder hiermee het beste kan helpen. Als ouder kies je zelf een zorgaanbieder.
Voor deze zorg heb je een beschikking nodig. Hierin staat om welke zorg het gaat en voor hoe lang. De
regisseurs van de Gemeente Breda geven deze beschikkingen af.

turn-instuif tijdens de stakingsdagen
Een kort bericht namens de turnvereniging:
Turnvereniging ‘De Samensprong’ uit Prinsenbeek geeft de kinderen de gelegenheid om tijdens de
stakingsdagen actief deel te nemen aan een Turn-instuif in de turnhal van De Drie Linden.
Dagelijks van 13.30 uur tot 15.30 uur. Kosten zijn €2,00 voor 2 uur.
Met vriendelijke groet, Jan Kleemans

belangrijke data
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Woensdag 29 januari: Horizontaal digitaal uit (oudernieuwsbrief)
Donderdag 30 januari: stakingsdag : alle leerlingen zijn vrij van school
Vrijdag 31 januari: stakingsdag: alle leerlingen zijn vrij van school
Zaterdag 1 februari: Open dagen VO
* De Nassau, Orion Lyceum, Mencia de Mendoza Lyceum, Newmancollege, Scala,
Tessenderlandt, Christoffel en Rotonde.
Maandag 3 februari: start KiVa thema 6
* OB: pesten in de groep
* BB: gevolgen van pesten

Dinsdag 4 februari: STUDIEDAG schoolteam
Alle leerlingen zijn vrij van school
Donderdag 6 februari: open dag VO:
* Mencia Sandrode (16.00-21.00 uur)
Vrijdag 7 februari: kijkmoment in de klas gr 1-2 (15.00 uur; thema kunst).
Zaterdag 8 februari: open dagen VO:
* Graaf Engelbrecht, Markenhage, Onze Lieve Vrouwelyceum, Prinsentuin van Cooth,
Stedelijk Gymnasium.
Zondag 9 februari: open dag VO:
* Michaël College
Maandag 10 februari: portfolio 2 gaat mee voor de groepen 3 t/m 8.

Dinsdag 11 februari- donderdag 20 februari: kind-oudergesprekken groep 5 en 6 na
schooltijd.
Donderdag 13 en dinsdag 18 februari: ouderavond voor de groepen 3 en 4 en kindoudergesprekken voor de groepen 5 en 6.
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•

•
•
•

Donderdag 13 februari: open dag VO
* Praktijkschool Breda
Vrijdag 21 februari: carnaval op school.
Let op: aangepaste schooltijden (continurooster): kinderen uit om 14.00 uur.
Vrijdag 21 februari: 14.00 uur: start carnavalsvakantie
Zaterdag 22 februari Kinderoptocht Boemeldonck. Start 12.00 uur Markt
Zondag 23 februari Grote Optocht Boemeldonck
Zondag 23 februari: juf Carla jarig
Maandag 24 februari: meneer Frank jarig
Maandag 2 maart: start KiVa thema 7
* OB: de groep is tegen pesten
* BB: pesten en de groep
Maandag 2 maart: juf Karin jarig
Maandag 2 maart: gr 7 verkeersles: smartphone gebruik in het verkeer
Maandag 2 maart: start nieuw thema groepen 1/2: circus
Woensdag 4 maart: juffendag groepen 1-2.
Donderdag 5 maart: Kinderraad om 13.15 uur.
Vrijdag 6 maart: 9.00 uur Decogroep gaat weer aan de slag!
U bent van harte welkom (koffie /thee staat klaar!)
Maandag 9 maart: start nieuwe thema’s Alles -in -1
* groepen 5: Nederland
* groepen 6: Middeleeuwen
* groepen 7: kleding en sport/kunst
* groep 8: moderne geschiedenis
Dinsdag 10 maart: centrale voorlichtingsavonden VO
Woensdag 11 maart: centrale voorlichtingsavonden VO
Maandag 16 maart: meneer Piet jarig.

Een fijne carnavalsvakantie toegewenst! Tot de volgende Horizontaal!
Namens het team,
Frank Op de Beek
Hieronder volgt een bericht namens de B.A.K!
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