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coronavirus
Het zijn even onrustige tijden. De berichtgeving rond de aanpak van het coronavirus is bijna dagelijks van
belang in verband met veranderende inzichten en richtlijnen. Ons bestuur volgt, in samenspraak met de GGD
West-Brabant, uiteraard de richtlijnen vanuit het RIVM. Zie hiervoor de volgende link:
https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant
Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan melden we
dit direct via de mail. Een pushbericht via de schoolapp ondersteunt het feit dat er een mail verstuurd is.
Op de school-app is de laatste informatie te vinden
via de tegel ‘nieuws’.
Op dit moment zijn er enkele ouders die positief getest zijn op het Coronavirus. Uiteraard wensen
wij hen van harte beterschap! De richtlijnen, die opgesteld zijn door het RIVM en de GGD worden
keurig opgevolgd.
Het dwingende advies om thuis te blijven bij verschijnselen als verkoudheid, koorts of hoesten vraagt wel wat
flexibiliteit van iedereen. Ouders moeten opvang regelen, school ziet lege plekken in de groepen, collega’s
springen bij om zoveel mogelijk de klassen te bemensen.
Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor iedereen, voor de wijze waarop op deze situatie
geanticipeerd wordt!
Nog even de maatregelen kort op een rijtje:
• De gebruikelijke maatregelen om griep te voorkomen (handen wassen e.d.)
• Als een gezinslid besmet is of zich in een testfase bevindt, en leerlingen of medewerkers vertonen geen
ziekteverschijnselen, blijven leerlingen of medewerkers uit voorzorg thuis. Op het moment dat het mogelijk
besmette gezinslid geen ziekteverschijnselen meer vertoont, geldt voor leerlingen en medewerkers dat ze
dan nog 14 dagen moeten thuisblijven.
• Is er een leerling of medewerker zelf besmet of in de testfase, dan blijft deze uiteraard thuis. Vooralsnog
zegt de GGD dat de groep of school niet in quarantaine hoeft. Enkel net als bij alle andere leerlingen en
medewerkers, alert zijn op hoesten, koorts en/of verkoudheid.
• Mocht je hoesten, verkouden zijn en/of koorts (meer dan 38 graden) hebben, blijven medewerkers en
leerlingen thuis.
Bij aanvang van de school geven we elkaar geen handje meer.
Dat is even wennen, maar we volgen de nieuwe richtlijn wel op.
Gelukkig zijn er ook andere manieren om elkaar te begroeten.
Er bestaat een mogelijkheid dat wij u bellen (school of Kinderopvang):
• u werd gebeld om uw kind op te halen omdat uw kind op school
klachten vertoonde zoals bijvoorbeeld hoesten of verkoudheid.
Let op:
Het is altijd belangrijk dat in geval van nood, iemand bereikbaar is om uw kind op te vangen.
Zorg er dus voor dat u dit goed regelt en dat de school weet wie ze kunnen bellen! Als uw kind op school
ziek wordt, dan moet hij/zij helaas naar huis.
Dus heeft uw kind klachten van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan verzoeken wij u dringend om in
navolging van het advies van het RIVM uw kind thuis te houden. Ook zonder koorts geldt: is uw kind
verkouden of hoest hij/zij? Houd uw kind thuis, kies daar ook voor als u twijfelt.
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Bent u binnenkort onze nieuwe collega?

Onze school kent een kleine schoolpool. In deze invalpool zijn enkele ouders/ex-collega’s/ andere
onderwijskundigen geregistreerd. In een uitzonderlijk geval doen we een beroep op deze leerkrachten, om te
voorkomen dat groepen kinderen naar huis gestuurd worden (of liever gezegd: thuis moeten blijven) omdat er
geen vervanging beschikbaar is.
We vragen aan u, ouders, indien u een onderwijsbevoegdheid heeft en u op een bepaalde dag(en) van de week
beschikbaar zou zijn voor invalwerk op de school van uw kind, uzelf aan te melden voor de schoolpool!

Via één van onderstaande links kunt u zich melden bij ‘leswerk’.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6640181100419272704
https://www.facebook.com/201895683575598/posts/880011549097338/?d=n
Hartelijk dank voor uw medewerking, met vriendelijke groet,
Team

chromebooks ontvreemd
Helaas is onze school op een ongebruikelijk tijdstip op een
ongebruikelijke wijze bezocht. In het laatste weekend van de
carnavalsvakantie heeft een inbraak plaatsgevonden. Hierbij zijn
diverse chromebooks en Ipads ontvreemd. Direct na het incident is
de politie ingeschakeld en vanaf dat moment vindt er een intensief
rechercheonderzoek plaats. Uiteraard hopen we dat de dader(s)
gepakt zullen worden.
Via enkele buurtapps is gevraagd om eventuele relevante informatie door te geven.
Ook via deze weg wil ik een ieder vragen om mogelijke informatie door te spelen aan de politie (0900-8844) of
dit te melden bij de directie (076-5413200 / kbsdehorizon_info@inos.nl).
Direct zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat een soortgelijke inbraak weer kan plaatsvinden.
Daarnaast wordt er, in samenspraak met de wijkagente en buurtpreventie, gekeken naar preventieve middelen
om de kans op herhaling te verkleinen (verlichting / hekwerk).
Gelukkig hebben de leerlingen er amper iets van gemerkt. Ze kunnen weer gewoon werken zoals ze gewend
waren. Dit kon mede door de intensieve samenwerking van de servicedesk van onze stichting Inos.
Mijn dank daarvoor!
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van harte welkom!

We heten de volgende kinderen van harte welkom op onze school.
(periode van 29 januari t/m 11 maart 2020):
Dani Schroot
Tibo Antvelink
Sofie Karremans

groep 1c/2c
groep 1d/2d
groep 1c/2c

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

hulp gevraagd

Een berichtje namens de ouders van de bibliotheek:

Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste hulpouders die 1x per maand op maandag of vrijdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur willen komen helpen in onze schoolbibliotheek.
Het gaat om de laatste maanden van dit schooljaar en uiteraard ook voor het aankomende schooljaar.
Loop bij twijfel gerust eens binnen op maandag of vrijdagochtend in onze school bibliotheek.
Voor aanmelding en vragen kunt u mailen naar onderstaand adres.
Kbshorizon.biebouders@inos.nl

Kober overblijven / afmelden
Beste ouders/ verzorgers,
Velen van jullie hebben vaste tso dagen aangekruist. Zou U wanneer uw kind ziek is, deze zelf af willen
melden?
Dit kan tot 10 uur. Mocht U na 10 uur uw kind ophalen op school, zou U dat dan willen mailen naar :
kbsdehorizon_overblijven@inos.nl
Met vriendelijke groet,
Sabine
Overblijf coördinator TSO De Horizon
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bericht namens de ouderraad
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bericht namens de jeugdgezondheidszorg
Geachte heer/mevrouw,
Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen. De GGD West-Brabant is
naast de Jeugdgezondheidszorg ook verantwoordelijk voor de Infectieziektebestrijding in
West-Brabant. We staan nu voor een grote en belangrijke uitdaging om te zorgen dat het
coronavirus zich niet ongehinderd verspreidt en de zorgverlening aan (kwetsbare)
mensen niet in gevaar komt.
Tijdelijk uitstel taken Jeugdgezondheidszorg
Om dit te realiseren is er extra zorgpersoneel nodig. De professionals van de Jeugdgezondheidszorg
kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren. Daarom heeft de GGD West-Brabant besloten om een deel
van de Jeugdgezondheidszorg tijdelijk uit te stellen. Tot nader order stellen wij het wij het uitvoeren van
het contactmoment 10/11-jarigen uit. We gaan deze groepen kinderen volgen op een later moment.
Het vangnet blijft We blijven beschikbaar voor uw vragen, en die van jeugdigen, ouders en partners.
Het vangnet rond kwetsbare kinderen is nu juist extra belangrijk. We blijven aanwezig in de ZAT’s en in
het netwerk om signalen op te kunnen vangen.
Wanneer de situatie vraagt om aanpassing van deze maatregelen of wanneer we weer over kunnen gaan
tot de orde van de dag zullen we u hierover informeren.
Heeft u hier vragen over dan hoor ik dat graag van u.
Met vriendelijke groet,
Bernadette van Oers
Sectormanager Jeugd

belangrijke data
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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.
Donderdag 19 maart: gr 8 verkeersproject De dode hoek.
Vrijdag 20 maart: Deco groep gaat aan de slag (thema lente): koffie staat klaar!
Maandag 23 maart: deze week vieringen / optredens in de verschillende groepen
Maandag 23 maart: start renovatie ‘de krekels’ (Kober Kinderopvang)
Woensdag 25 maart: BHV training leerkrachten (‘s middags)
Zondag 29 maart: begin zomertijd (uur vooruit)

•

Woensdag 1 april: pas op!

•

Woensdag 1 april: start nieuw thema KiVa
- OB: een gepest kind heeft jouw hulp nodig
- BB: de groep verzet zich tegen pesten
Donderdag 2 april: theoretisch en praktisch verkeersexamen groepen 7
Maandag 6 april: studiedag schoolteam
Alle leerlingen zijn vrij van school

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dinsdag 7 april: de MR vergadert
Woensdag 8 april: optredens van de groepen 1-2 aan de ouders
Woensdag 8 april: verkeersproject groep 6: STOP-auto
Donderdag 9 april: paasviering op school.
Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
Alle leerlingen vrij van school
Zondag 12 april: Eerste Paasdag
Maandag 13 april: Tweede Paasdag |
Alle leerlingen zijn vrij van school.
Dinsdag 14 april: afname Centrale Eindcito groep 8
Dinsdag 14 april: start thema gr 1-2: lentekriebels
Woensdag 15 april: afname Centrale Eindtoets groep 8
Woensdag 15 april: portfolio voor de groepen 1-2 gaat mee.

•
•
•
•

Woensdag 15 april: nieuwe oudernieuwsbrief komt digitaal uit (Horizontaal 7).
Donderdag 16 april: Kinderraad vergadert
Donderdag 16 april: oudergesprekken groepen 1-2
Vrijdag 17 april: SPORTDAG !! (staat verkeerd in de jaarkalender) KONINGSSPELEN

•
•
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Dinsdag 21 april: oudergesprekken groepen 1-2
Vrijdag 17 april: ouderbedankborrel (INFO VOLGT NOG).
Maandag 27 april: start meivakantie
Dinsdag 28 april: juf Margreet jarig en juf Esther is ook jarig!

•
•
•

Zaterdag 9 mei: meneer Stephan (gr 7) is jarig
Zondag 10 mei: Moederdag
Zondag 10 mkei: einde meivakantie!

Tot de volgende Horizontaal!
Namens het team,
Frank Op de Beek
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