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Beste ouders, verzorgers, 
We gaan de kerstvakantie in. Hopelijk een mooie, sfeervolle periode voor het gezin en familie. Weer 
even tijd voor elkaar, in de hoop dat de RIVM maatregelen niet te veel belemmeringen oproepen.  
Ik wens iedereen een ontspannen kerstvakantie toe en ik hoop dat we een positieve, gezonde start in het 

nieuwe jaar mogen maken! Hopelijk gaan we een jaar in, waarbij het ‘normale’ leven weer wat ruimte 
krijgt. We kijken erg uit naar de zomermaanden, als het schoolgebouw helemaal gerenoveerd is en de 

uitbreiding gerealiseerd. We kunnen ons dan in een fris gebouw gaan voorbereiden op een historisch 
mooi moment: ons 100 jarig bestaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
Frank Op de Beek  
 

tijdelijke huisvesting / renovatie/ uitbreiding 
 

 

Laatste ontwikkelingen: 
Alle dozen worden ingepakt, de spullen gelabeld. We zijn bijna 

klaar voor de (interne) verhuizing. In de vorige Horizontaal stond 
veel info rond de praktische organisatie per locatie!  

 
Belangrijk is dat we met name het brengen en halen van de 
kinderen zo veilig maar ook zo kort mogelijk willen houden. 
Kom daarom zo veel mogelijk te voet of op de fiets! 

 

 

Belangrijk bij contacten met de leerkrachten vanaf 4 januari 2021: 
- Leerkrachten kijken ’s morgens tot 8.15 uur op hun school e-mail om eventuele berichten 
      van ouders te ontvangen.  

- Stuur altijd een leesbevestiging mee. Op die manier kunnen de leerkrachten snel veel     
       mailtjes voor gezien aangeven zodat u weet dat de leerkracht op de hoogte is. In een later  
       stadium kan de leerkracht eventueel uw mail nog beantwoorden. 
       Het emailadres van de leerkracht is als volgt opgebouwd:  
       voornaam.achternaam@inos.nl dus bv  frank.opdebeek@inos.nl  

 

Ziekmeldingen/ bezoek artsen / andere mededelingen 

Als u uw kind ziek wil melden, een (acuut) bezoek aan een arts of iets anders belangrijks 
door wil geven dan kan dit op hetzelfde telefoon nummer als nu 076-5413200 of via de 
school-app. Eventuele andere meldingen die niet dringend zijn kunnen via de mail naar de 
leerkracht van uw kind.  

 

 
 

Mondkapjes-plicht op school 
Info vanuit onze organisatie INOS: 
Het invoeren van een mondkapjesplicht valt onder het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid van 
de school. Conform het GMR reglement (artikel 24, lid e) hebben wij de GMR verzocht om instemming 
te verlenen met de mondkapjesplicht bij verplaatsingen binnen INOS van personen van 13 jaar en ouder 
voor de periode dat dit ook vanuit overheidswege geldt voor de andere onderwijssectoren. We denken 

dat het goed is dit te borgen in beleid. Een regel geeft duidelijkheid en formele mogelijkheid tot 
aanspreken en benadrukt ook het belang dat wij hechten aan onze veiligheid. 

mailto:voornaam.achternaam@inos.nl
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Dit betekent dat met ingang van 1 december a.s. alle personen van 

13 jaar en ouder verplicht zijn bij verplaatsingen binnen onze 
scholen en gebouwen een mondkapje te dragen. Alleen wanneer 
een medewerker gezondheidsklachten heeft bij het dragen van een 
(stoffen) mondkapje dan mag de directeur besluiten om in overleg 
een andere oplossing te zoeken. 

 

 

herinnering: belangrijk bericht rond de kerstviering 
Namens de werkgroep ‘Kerst’ willen we de aanpassing voor het kerstfeest op tijd aan u bekendmaken.  
Er zal dit jaar geen kerstdiner zijn op de donderdagavond. De avondactiviteit komt in zijn geheel te 
vervallen.  

Hierdoor zal donderdag 17 een gewone schooldag zijn ! 
De kinderen hebben dus de gehele dag gewoon les. 
Het kerstprogramma zal dit jaar bestaan uit o.a. een kerstontbijt op 

woensdag 16 december. Dit wordt verzorgd door de ouderraad. 
Misschien verstandig om de kinderen thuis iets kleins te laten eten omdat 
we rond 9.00 uur gaan ontbijten. De kinderen mogen een bord en een beker 

in hun tas voorzien van naam meebrengen. Deze ochtend gaan de kinderen 
mooie kerstkaarten maken. De kinderen mogen zelf bedenken naar wie ze 
deze speciale kaart willen sturen. 
 

 

 
 

herinnering: belangrijk bericht voor vrijdag 18 december 

 

 
Met instemming van de MR zal vrijdag 18 december een volledig lesvrije dag 

zijn. Alle kinderen zijn dus de gehele vrijdag vrij van school (in eerste 
instantie alleen de vrijdagmiddag). 

Hiermee zijn we beter in de gelegenheid om de ‘grote volksverhuizing’ intern 
samen beter te kunnen regelen. 
 

 

van harte welkom! 

 
   We heten de volgende kinderen van harte welkom op onze school.  
   (periode van 18 november t/m 18 december 2020):       

  
 Simon Hulsbosch  groep 1C/2C 

     Guusje Schoenmakers  groep 1D/2D  
   
   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 

 
 
 

luizencontrole 
Na de kerstvakantie kunnen de luizencontroles in de groepen weer uitgevoerd 

worden.  
Afspraak is dat niet meer dat 2 ouders per groep de controle uitvoeren. 
Aangezien de map centraal staat in het kantoor van de directie, kunnen de 
gegevens van de controle doorgemaild worden naar Lia.jongeneel@inos.nl   
Lia zal ervoor zorgen dat de groepslijsten dan keurig aangevuld worden.  

 

 

mailto:kbsdehorizon_info@inos.nl
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een mooi bericht !! 
 

  

 

Op 11 november is Noah geboren. De gelukkige ouders zijn 
juf Joëlla en haar man Dennis. Noah is het broertje van Luke 
en Kayleigh.  
We feliciteren hen allen met dit mooie wondertje! 
 
Eind februari 2021 zal collega Joëlla haar werkzaamheden op 

school weer gaan oppakken.  
 

 
 

 

‘2 nieuwe collega’s’ 
Vanaf januari 2021 zal collega juf Dianne van Oeffelen (groep 1e/2e) haar zwangerschapsverlof laten 
ingaan. Zij zal vanaf die datum worden vervangen door twee ‘nieuwe’  collega’s: juf Dianne Ilbrink en 

juf Brigitte Massuger. Juf Dianne werkt op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Brigitte 
werkt op de woensdag.  
Hieronder stellen zij zich aan u voor: 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Via dit stukje, stel ik mijzelf graag aan jullie voor.  
Mijn naam is Dianne Ilbrink en ik ben 26 jaar. 
Sinds kort woon ik samen met mijn vriend in een 
fijn huis in Brabant. Hiervoor heb ik jarenlang in 
Flevoland gewoond en heb ik 3 jaar op een 

basisschool in groep 1-2 gewerkt.  
In mijn vrije tijd ben ik graag te vinden in het bos 

of onder een dekentje op de bank met een goed 
boek of een leuke film. Verder vind ik het leuk om 
te bakken en te winkelen en houd ik van 
gezelligheid om mij heen.  
Ik kijk er naar uit om samen met juf Elly en juf 
Nienke de groep van juf Dianne over te nemen. Tot 

snel op De Horizon!  
 
Groetjes, 
 
Juf Dianne 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Brigitte Massuger en ik kom na de kerstvakantie op 

woensdag op de Horizon werken in groep 1/2E. 
Ik ben 35 jaar en ik woon in Breda samen met mijn vriend en onze 
2 zoontjes van 5 en 7 jaar. Ik hou van lezen en puzzelen en ik zet 
graag lego in elkaar samen met mijn jongens.  
Ik heb na mijn afstuderen 14 jaar op een basisschool in Tilburg 

gewerkt en 2 jaar geleden heb ik de overstap naar INOS gemaakt. 
Op maandag en dinsdag ben ik thuis bij mijn eigen kinderen en op 
donderdag en vrijdag werk ik in groep 6 op een basisschool in 
Teteringen. En vanaf januari ben ik dus op woensdag op de 
Horizon. Ik heb er zin in om te beginnen! 
Voor nu alvast fijne feestdagen en wellicht tot ziens! 

 

Groetjes! 
Juf Brigitte 
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kerstvakantie en oud en nieuw: extra ogen !! 

 
 
 
Tot de volgende Horizontaal!  
Met vriendelijke groet, namens het team,  
Frank Op de Beek 
 

 

 
 
 

de werkgroep Herdertjestocht  
Een bericht namens de werkgroep Herdertjestocht Parochie Maria Magdalena:  
 

Loop jij ook mee met de herdertjestocht in Princenhage? 
 

Uitnodiging 
Wij nodigen jou (6 tot 11 jaar) en de rest van je gezin graag uit voor de herdertjestocht in Princenhage, 
een leuke speurtocht waarbij we op zoek gaan naar het kindje Jezus! We starten net als Jozef en Maria 
destijds met een heuse volkstelling. Koning Augustus wil namelijk graag weten hoeveel grote mensen en 

kinderen er in zijn land wonen. Daarvoor zien we jullie graag op donderdagavond 24 december bij het 

  Op donderdag 17 december start voor alle leerlingen de kerstvakantie om 15.30 uur.  

    Voor school zijn deze vakanties soms spannende periodes. Ieder jaar hopen we redelijk  

  schadevrij de jaarwisseling door te komen. Preventief treffen we maatregelen rond het  

  schoolgebouw om zo min mogelijk vandalisme mogelijk te maken. Graag roep ik een ieder   

  op om een oogje in het zeil te houden gedurende de twee vakantieweken.  

 

   

  Bij een eventuele constatering van overlast  

en/of mogelijke schade kunt u dit direct  

melden bij  

     * politie calamiteiten: 112 

     * politie bij geen spoed: 0900-8844 

     * EBN alarmcentrale: 076-5205206  

     * schoolleiding: 06-20443710                                 

 

Onze dank alvast voor het meekijken! 

  
 

 



 

 

 

 

5 

inschrijvingslokaal op het Gemeentehuis van Princenhage, ons eigen mooie ‘Bethlehem’. Je kunt je 

inschrijven van 16.00 tot 17.00 uur. 
 
Herdertjestocht 
Nadat jullie in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, ga je met de 
rest van het volk op weg naar een bijzondere eindbestemming. 
Onderweg kom je langs de herberg, begroet je de herders, luister je 
naar een engelenkoor, ontmoeten we de drie wijzen en eindigen wij bij 

onze ontmoetingsplek in de kerk. Daar hoor je al lopend het 
kerstverhaal en wie weet komen jullie Jozef en Maria zelf ook nog wel 
tegen! De route loopt via de Dreef - Esserstraat - Vredeskapel - 
Haagweg - Haagse Markt - naar de Martinuskerk. De kerk zal geopend 
zijn tot 18.00 uur (deze herdertjestocht is een alternatief voor de 
viering Jonge Gezinnen).  
 

Kerstlantaarn 
Tijdens deze gezellige herdertjestocht kom je ook nog eens langs de vele mooie en leuke creaties van de 
KerstCreatieRoute. Dus er is onderweg genoeg te zien! Om alles goed te kunnen bekijken, hebben we 
natuurlijk wel voldoende licht nodig en daar gaan jullie zelf voor zorgen! De komende weken zullen alle 
kinderen van groep 3 en 4 op de scholen in Princenhage en Effen een knutselplaat mee naar huis krijgen 
om een kerstlantaarn te maken. Versier deze lantaarn zo mooi als je kan. Alle andere kinderen die het 

ook leuk vinden om een kerstlantaarn te maken, kunnen een knutselplaat ophalen bij het Martinushuis in 
Princenhage of in de kerk van Princenhage, Prinsenbeek en Effen. 
 
Aanmelden 
Als je van plan bent om de herdertjestocht mee te lopen, meld je dan vóór 22 december aan via 
info@parochiemariamagdalena.nl of via 076 – 5412231 (graag aantal kinderen en aantal ouders 
vermelden). Vanwege de coronamaatregelen kun je niet met een ander gezin meelopen, enkel met het 

eigen gezin. Er kunnen maximaal 40 gezinnen meedoen. 

Mocht je het leuker vinden om mee te zingen met het engelenkoor (jongens en meisjes 6 tot 11 jaar), 
dan mag je je aanmelden bij meertenzangertjes@gmail.com  
We ontmoeten jullie graag op donderdag 24 december tussen 16.00 en 17.00 uur op het Gemeentehuis 
van Princenhage (Haagsemarkt 1). Veel plezier toegewenst namens de Werkgroep Herdertjestocht, 
Parochie Maria Magdalena. Tot dan! 
 

Vanzelfsprekend houden wij bij deze activiteit rekening met alle maatregelen van het RIVM omtrent de 
COVID-19 en wij verwachten dat jullie deze ook respecteren. Mocht de tocht onverhoopt niet door 
kunnen gaan, dan brengen wij jullie hiervan op de hoogte via de email. 

 
 

mailto:meertenzangertjes@gmail.com

