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Waar ben jij geweest?
De rode loper lag uit en de catwalk werd door leerkrachten gebruikt om hun vakantieland te
presenteren. Op deze wijze werd het nieuwe schooljaar weer gezamenlijk geopend op het
achterplein. In de groep mochten de kinderen zelf vertellen waar ze op vakantie waren geweest.
Het is altijd een geruststelling als je bij het begin van het schooljaar weer mag concluderen dat er
geen al te gekke dingen zijn gebeurd met alle kinderen / ouders. Zo kunnen we met een gerust
hart het nieuwe jaar weer starten.
Vol energie en leuke ideeën beginnen de leerkrachten met hun ‘nieuwe’ groep. In de eerste weken
staat groepsvorming centraal (de zogenaamde ‘gouden weken’). Kinderen ervaren tijdens
oefeningen en spelletjes dat ieder kind er mag zijn en dat je elkaar hard nodig hebt als je goed wilt
samenwerken.

een rookvrije schoolomgeving
Sinds 20 augustus hangen er bij de drie ingangen van de school nieuwe borden aan de muren.
Deze borden zijn door Inos (schoolbestuur) samengesteld.
Hiermee start onze stichting de bewustwordingscampagne
met de naam ‘INOS Rookvrij’. INOS onderschrijft de
initiatieven van ‘De Rookvrije generatie’ om rookvrij
opgroeien vanzelfsprekend te maken. Ook INOS vindt dat
roken niet samengaat met kinderen: wij vinden het dermate
belangrijk dat onze kinderen rookvrij en gezond kunnen leren,
opgroeien en spelen dat wij direct na de zomervakantie een
eigen campagne starten met de slogan: ‘INOS gaat voor een
rookvrije generatie. Doet u mee?’
Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle scholen en schoolterreinen in
Nederland wettelijk verplicht rookvrij. Wij streven ernaar om
op 1 januari 2020 al zover te zijn. Daarbij is de norm dat er
in het zicht van onze schoolterreinen en -gebouwen niet wordt
gerookt.
INOS gaat dus voor een rookvrije generatie. Het hele terrein van onze school is voortaan
rookvrij. Maar INOS gaat een stapje verder: wij vinden het heel belangrijk dat kinderen
kunnen opgroeien, zich ontwikkelen en leren in een schone omgeving, dus ook in schone
lucht. Ik wil u daarom vragen daar rekening mee te houden. Wilt u alstublieft niet roken in het
zicht van onze school. Zo houden we ook onze schoolomgeving een stuk schoner.
Op de vraag: ‘Waar mag het dan wel?’ is mogelijk de reactie: dat is uiteindelijk aan uzelf,
maar wij stellen het in het belang van onze leerlingen op prijs als u dat buiten het zicht van
onze school doet. En dat geldt zowel voor leerkrachten, stagiaires als ouders en/of bezoekers.
Voor de duidelijkheid: het bljft een verzoek; het is geen verbod!
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parkeren rond de school
Jaarlijks plaatsen we het parkeerbeleid in de eerste nieuwsbrief voor de nieuwe ouders en ter
opfrissing voor alle ouders. Graag vragen we uw aandacht voor onderstaand beleid.
De scholen zijn weer begonnen. Deze landelijke
campagne van VVN is erop gericht om verkeersdeelnemers te informeren over een kwetsbare
doelgroep in het verkeer. Maar tevens om ouders te
informeren over hoe kinderen op een veilige manier
naar school kunnen gaan.
Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van de ouders hoe zij hun kind(eren) naar school
brengen of sturen. Graag wil ik aan het begin van dit schooljaar stil staan bij het beleid rond het
parkeren rond de school. Dit beleid is vastgelegd in de zogenaamde “gedragscode voor halen
en brengen op de Horizon”:
Onze school heeft als voordeel dat er 3 ingangen zijn. Maar om de veiligheid te bewaren
is het nodig om de volgende richtlijnen te volgen. Deze gelden voor de kinderen en de
ouders/verzorgers.
•
te voet: kijk goed links en rechts en steek recht over
•
fietsend: kijk goed uit voor de ingang van school, niet fietsen op de stoep en op
het schoolplein.
Voor auto’s geldt in het algemeen:
•
houdt bochten vrij van geparkeerde auto’s
•
houdt u aan de maximumsnelheid rondom school (30 km/u)
Ingang Titulaerlaan (onderbouw):
•
parkeren in de parkeerhavens en niet voor uitritten van bewoners
Aanbevolen rijrichting: van de Akkerlaan naar de Kapelstraat, dit heeft de
volgende voordelen:
- kinderen kunnen in- en uitstappen aan de kant van school
- minder tegenliggers
- overzichtelijk kruispunt Kapelstraat/Titulaerlaan
Ingang Kapelstraat (bovenbouw):
•
parkeren niet op de stoep of voor uitritten van bewoners en bij voorkeur aan de
overkant van de school parkeren zodat u zo min mogelijk het uitzicht voor de
kinderen belemmert. Aan de schoolzijde is een stopverbod!
Ingang Kapittelhof (onderbouw):
•
parkeren mag in de hiervoor bestemde parkeerhavens en aan de kant van school
(aan de overkant is een stop- en parkeerverbod).
•
Niet parkeren op stoep of uitritten van bewoners en niet dubbel parkeren. Geen
keermanoeuvres uitvoeren.
Sinds de start van schooljaar 2018-2019 zijn er geen verkeersbrigadiers meer
aan het Velsgoed.
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even voorstellen
Aan de start van dit schooljaar kent ons team enkele nieuwe collega’s.
Graag stellen zij zich aan u voor:
Rachel van Trijp:
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik mezelf even voorstellen aan jullie. Ik ben
Rachel van Trijp, 38 jaar en woonachtig in Schijf. Ik ben
getrouwd met Richard en samen hebben wij een prachtige
dochter Puck.
Al 19 jaar werk ik bij Kober kinderopvang met veel passie
en plezier. Onlangs heb ik de kans gekregen om een
nieuwe uitdaging aan te gaan op de Horizon en deze heb ik
met beide handen aangegrepen.
Mijn functie als onderwijsassistent zal bestaan uit het ondersteunen en begeleiden van de
kinderen die een arrangement hebben. Ik zal op maandagochtend en dinsdagochtend aanwezig
zijn en combineer deze dagen ook met de tso en nso van Kober.
Ik heb er ontzettend veel zin en hoop op een mooi, leerzaam en fijn schooljaar.
Vele groetjes,
Rachel van Trijp
Renee Verbeek (LIO’er groep 6)
Beste ouders/verzorgers,
Graag zou ik mij via deze weg aan u willen voorstellen. Mijn naam
is Renee Verbeek. Ik ben 20 jaar oud en zit momenteel in het
laatste jaar van de PABO op Avans hogeschool te Breda. In mijn
vrije tijd vind ik het leuk om te sporten en om tijd door te brengen
met vrienden/vriendinnen. Voor het laatste jaar volg ik een LIO
(Leraar In Opleiding) stage in groep 6A bij Esther van Son en Elly
Schapendonk. In deze stage leer ik de laatste vaardigheden om na
mijn afstuderen zelfstandig voor de klas te staan. Mijn stagedagen
zijn: maandag en dinsdag tot de kerstvakantie en vanaf Januari
komt daar de woensdag en later ook de donderdag bij.
Ik heb erg veel zin in deze stage met deze leuke klas en gezellige kinderen!
Als u een keer een praatje wilt maken, bent u natuurlijk van harte welkom in de klas!
Vriendelijke groet,
Renee Verbeek
We heten deze collega’s van harte welkom binnen ons team!
We zijn tevens blij te melden dat collega Desiree van Heijnsbergen, tevens ouder van school,
ook dit jaar weer verbonden is aan de Horizon. Afgelopen jaar heeft zij vaste dagen ingevallen in
de groepen 7. Dit schooljaar gaat juf Desiree als onderwijsassistente op maandag en donderdag
ondersteuning bieden in de onderbouwgroepen (1 t/m 4).
Daarnaast kent Inos een invalorganisatie: Phoenix.
Vanuit deze organisatie zijn drie collega’s aan onze school gekoppeld (stamschool). Indien zij niet
binnen de stichting ingezet worden (invallen), zijn zij beschikbaar voor de school.
Dit is natuurlijk hartstikke fijn, maar we zijn bang dat door het nijpend tekort aan leerkrachten de
invallers snel invalwerk kunnen gaan verrichten binnen de stichting.
Maar vooralsnog is het hartstikke fijn dat we wat extra handen binnen het team hebben.
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invalkrachten zijn:
Sharon Schenk
Edwin Wiersma
Lieve Snijders

AVG toestemmingsformulier
Elke school moet kunnen aantonen dat beeldmateriaal met toestemming van ouders is geplaatst in
nieuwsbrieven e.d. Zoals beloofd is door de Functionaris Gegevensbescherming van INOS een AVG
proof toestemmingsformulier opgesteld. Dit formulier wordt éénmalig ter ondertekening voorgelegd
aan nieuwe ouders. Als kinderen zijn aangemeld ontvangen ouders na enkele weken van de
administratie het toestemmingsformulier ter ondertekening.
Daarna volstaat het als de school elk schooljaar aan ouders laat weten, via de nieuwsbrief, dat ze
hun eerder gemaakte keuzes kunnen aanpassen door dit door te geven aan de administratie van
de school (Lia.jongeneel@inos.nl).
Naar aanleiding van alle eerdere reacties heeft de school besloten om zeer terughoudend te zijn
met het plaatsen van foto’s op verschillende omgevingen. De enige omgeving waarin actief nog
foto’s worden gedeeld is Klasbord (voor de groepen 1 t/m 7) en Maxclass (voor groep 8).
Deze digitale omgeving is groepsgebonden. Ouders kunnen foto’s zelf downloaden en opslaan voor
privégebruik. Nadrukkelijk wordt aangegeven GEEN foto’s uit klasbord te gebruiken op andere
media (zoals facebook e.d.).

controle ParnasSys
Via de ouderportal van ParnasSys kunt u gegevens van uw kind(eren) inzien. Tevens kunt u
via deze portal persoonlijke gegevens wijzigen. Graag aan u het verzoek om zelf de NAWgegevens van uw kind(eren) te controleren. Mocht er een aanpassing nodig zijn, dan kunt u
dit via deze portal aangeven. De daadwerkelijk wijziging zal door Lia Jongeneel
(administratie) dan zo spoedig mogelijk worden verwerkt.
Nieuwe ouders hebben als het goed is afgelopen week een nieuwe account gekregen.
Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u rechtstreeks naar Lia mailen:
(Lia.Jongeneel@inos.nl).
Het kan echter zijn dat gegevens die vanuit ParnasSys verstuurd worden de eerste keer in
de spam-box komen te zitten.

van harte welkom!

We heten de volgende kinderen van harte welkom op onze school.
(periode van 22 mei t/m 4 september 2019):
Diede Thoolen
Jenthe van der Valk
Alexander Glimmerveen
Olivia Holleman
Lilou Hublart
Vos van Dongen
Merijn Koster
Jibbe Graumans
Jop Roovers
Luuk de Ridder

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1d/2d
1a/2a
1c/2c
1b/2b
1b/2b
1b/2b
1a/2a
1e/2e
1c/2c
1e/2e
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Kiki Hoogers
Yara van Kessel
Lizzy van Kuyk
Lola Visser
Femke Boeren
Jules de Ridder
Julian Roelen
Tijn Paulussen
Tycho Brosens
Mink van den Kieboom
Fiene Sengers
Tomas Jochems
Roos Aangenendt
Dominykas Drungilas
Madelief Heeren
Donna Meuwissen
Lysz Meuwissen
Liza Naalden
Renske de Roover

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1e/2e
1c/2c
1d/2d
1e/2e
1e/2e
1d/2d
1e/2e
1c/2c
1d/2d
1c/2c
1c/2c
1c/2c
6b
5a
5a
4a
6a
1c/2c
3a

We vinden het fijn dat jullie op onze school zijn.

aanmelden van 3-jarigen
Om de organisatie voor het nieuwe schooljaar te kunnen vaststellen, verzoeken wij ouders met
kinderen die de leeftijd van 2 ½ 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

korte school mededelingen
Centrum Jeugd
en Gezin

Vlak voor de zomervakantie hebben we begrepen dat de opzet van
School CJG’er gaat veranderen. De afgelopen jaren heeft Chantal
Hendrickx deze functie inhoud gegeven. Ouders konden met
opvoedkundige vragen bij haar terecht. Helaas gaat de gemeente Breda
de opzet aanpassen. De werkzaamheden, die dus voorheen door Chantal
werden uitgevoerd, worden opgesplitst in twee nieuwe functies: een wijk
CJG en een Regisseur Jeugd. Deze laatste functie gaat Chantal op zich
nemen. Zij zal dus niet meer regelmatig op school zichtbaar zijn. Hoe de
tweede functie gestalte gaat krijgen (en wie met name deze functie gaat
invullen|) is helaas nog niet duidelijk.
Het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) is te bereiken via het algemene
nummer : 0800-4440003 (gratis).
Kober
Een berichtje namens de overblijfcoördinator van de TSO
Kinderlunch
(tussenschoolse opvang)
Beste ouders.
De vakantie zit er weer op. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie
gehad. Vanaf 19 augustus zijn we weer gestart met de TSO en uw
kind(eren) kunnen weer aangemeld worden.
Kober Kinderopvang verzorgt het overblijven van de Horizon.
De opzet is dat uw kind zelf eten en drinken meeneemt en dat er samen
aan tafel gegeten wordt.
Na het eten kunnen de kinderen buiten spelen en bij slecht weer binnen activiteiten doen. Het
overblijfteam houdt een oogje in het zeil en zorgt voor een goede sfeer. Het aanmelden voor
het overblijven kan als volgt:
• gaat jouw kind voor het eerste naar het overblijven? Meld je aan via
Kober.flexkids.nl/aanvraag
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•

Ben je al klant bij Kober Kinderopvang? Meld je dan aan via Kober.flexkids.nl met de
inloggegevens van flexweb.
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet, Wendy Testers, coördinator TSO (06-30264544).

De eerste letters zijn aangeboden in
groep 3
Komende week start het thema De Boom

‘Waar ben ik’ is het thema in groep 4

Er wordt flink gebouwd in groep 5

Alle vormen van energie worden
onderzocht in groep 6

Afrika en Azië: kleien in groep 7
Communicatie in groep 8
De groepen 1-2 zijn bezig met het thema ‘mijn lichaam’ en vormen.

Komende week start het nieuwe thema huisdieren.
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School Vertrouwens Personen (SVP)
Wij zijn juf Margreet en juf Monique, de school vertrouwens personen op de Horizon.
Zoals U misschien al weet hangen er op school praatplaten die ‘ongewenst gedrag’ laten zien.
Het laat verschillende situaties zien die kinderen niet fijn vinden. Op deze praatplaat staan ook
verschillende manieren om hulp te vragen en te krijgen.
Als een leerling met een vraag of probleem zit zou hij/zij de volgende stap (-pen) kunnen nemen.
Zoals:
•
praat eerst met iemand uit jouw vertrouwde omgeving (je ouders of je leerkracht).
•
of als je dit niet wilt of kunt dan kun je contact opnemen met de contactpersoon van school.
De leerlingen kunnen ons gewoon aanspreken, op maandag t/m vrijdag zijn we op school. Of een
briefje in ons postvakje leggen. Maar de leerlingen kunnen ook mailen naar één van de
contactpersonen, via een link op het bureaublad van elke leerling. Daar is een map aangemaakt
waar ze de benodigde gegevens kunnen vinden om in contact te komen met een van ons. Dit zal
zo ook met alle leerlingen worden gecommuniceerd.

Margreet van Egmond ( di/do/vr); leerkracht 1-2
Monique van Bedaf (do); leerkracht gr 5a
en teamcoördinator onderbouw
remedial teacher
margreet.vanegmond@inos.nl
monique.vanbedaf@inos.nl
In week 38 (16 t/m 20 sept) worden kort de ‘praatplaten’ besproken, zoals ieder jaar gebeurt.
Centraal achter deze platen ligt de gedachte om kinderen weerbaar te maken tegen sociale en
seksuele intimidatie.

we gaan klussen !!!
We gaan weer klussen! Op woensdagavond 11 september a.s. steken we met de vaderploeg
weer de handen uit de mouwen. We gaan werkzaamheden aan de speelplaatsen uitvoeren.
In de planning staan de o.a. volgende werkzaamheden:
• Verwijderen wortels, waardoor tegels gevaarlijk omhoog staan
• Ontbrekende tegels aanvullen
• Speelplaatsen ontdoen van onkruid
• Mogelijke overige werkzaamheden aan de speelplaatsen
Indien mogelijk graag zelf ook tegelsnij-, hak- en/of graafmateriaal meenemen.
Er is genoeg te doen!
Graag nodigen we iedereen uit, die op woensdagavond 11 september kan komen helpen
om aan te sluiten. We starten om 18.30 uur! Hoe meer zielen …….
U kunt u opgeven bij de coördinator van de vaderploeg (Edwin van den Berg; emailadres:
v.denberg.5@gmail.com ), maar u kunt zich ook spontaan aansluiten op de avond zelf!

7

Tot woensdag 11 september vanaf 18.30 uur

huiswerkbegeleiding

(niet commercieel)

Een bericht namens de werkgroep HUISWERKBEGELEIDING PRINSENBEEK:
Vanuit de Caritas gedachte is er sinds oktober 2018 door een aantal vrijwilligers een project
huiswerkbegeleiding gestart in Prinsenbeek.
Het is bedoeld voor de kinderen uit gezinnen voor wie de onkosten van de reguliere
huiswerkinstituten bezwaarlijk zijn waardoor deze kinderen niet de begeleiding krijgen die ook
zíj nodig kunnen hebben.
Ruim vijftien vrijwilligers zetten zich ondertussen hiervoor in.
Deze begeleiding vindt plaats:
in de pastorie van de kerk op de Markt.
iedere woensdagmiddag, behalve in de schoolvakanties
van 16.30 en 17.30
Er is contact met de leerkracht van het kind zodat de begeleiding zoveel mogelijk aansluit bij
het aanbod op school.
Afgelopen jaar zijn er 6 leerlingen begeleid en het komend schooljaar hopen we dit aantal te
kunnen uitbreiden. Er is nog plaats. We starten weer op 18 september.
Aanmelden kan via een mail naar hwbprinsenbeek@gmail.com
Er wordt dan contact met de ouders opgenomen, er volgt een kennismakingsgesprek aan huis
en daarna wordt er een begeleider toegewezen aan de leerling.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij:
George Habra, Annemieke van den Hoven of Ria Jansen
georgehabra@ziggo.nl
tel: 0623735232
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jeugdfonds sport en cultuur
Als er thuis te weinig geld is voor kinderen om ze te
laten sporten of om ze in aanraking te brengen met
kunstzinnige activiteiten, dan kan het Jeugdfonds
sport & Cultuur helpen.
Wat doen zijn?
We betalen de contributie, het lesgeld en de
attributen zoals sportkleding, dansschoenen of de
huur van een instrument.
Hoe te handelen?
Stap 1: samen met een intermediair (juf Mariska
voor sport en juf Sabine voor Cultuur) vult een ouder
een aanvraag in.
Stap2: de intermediair dient online een
aanvraagformulier in.
Stap 3: de intermediair hoortr binnen een week of de
aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd is.
Stap 4: bij goedkeuring kan het kind sport- of
cultuurlessen volgen en met de waardebon attributen
aanschaffen.
Meer weten: mail naar breda@jeugdsportfonds.nl of
bel 06-40410453 of informeer bij juf Mariska (sport)
of juf Sabine (cultuur), beide leerkrachten van groep
8.

belangrijke data

•
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 2 september: start kind-oudergesprekken groepen 5 t/m 8 (aansluitend
aan schooltijden)
Woensdag 4 september 4 september: Deco-groep aan de slag (08.45 uur).
Woensdag 4 september: jaarvergadering ouderraad!
Donderdag 5 september: op deze dag zal er een ontruimingsoefening plaatsvinden.
Donderdag 5 september: kind-oudergesprekken / avondeditie
Zaterdag 7 september: Kober organiseert voor alle kinderen van het
kinderdagverblijf en peutertuin Prikkebeek en BSO Kornuiten een
pannenkoekenfestijn.
Maandag 9 september: start nieuw thema groep 1-2: ‘huisdieren’.
Maandag 9 en dinsdag 10 september: de schoolfotograaf is er weer! (zie
infobrief, digitaal verstuurd op woensdag 4 september)!
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Dinsdag 10 september: kind-oudergesprekken / avondeditie
Woensdag 11 september: klusavond (vanaf 18.30 uur: speelplaats)
Vrijdag 13 september: eind kind-oudergesprekken gr 5 t/m 8
Vrijdag 13 september: meneer Stefan is jarig!
Zondag 15 september: Bikse Brakkenmarkt
Maandag 16 september: juf Marieke is jarig!
Maandag 16 september: in deze week wordt de ‘praatplaat’ (sociale veiligheid) in de
groepen besproken.
Dinsdag 17 september: Prinsjesdag
Op deze dag kiezen we ook de nieuwe vertegenwoordigers voor de Kinderraad van
onze school (gr 5 t/m 8).
Dinsdag 17 september: DJ-school in gr 8!
Dinsdag 17 september: MR vergadert (19.30 uur)
Dinsdag 24 september: DJ-school in gr 8!
Dinsdag 24 september: De Vlinderfabriek in gr 1-2
Woensdag 25 september: kijkmoment in de groepen 1-2 voor de ouders.
Woensdag 25 september: de groepen 8 komen langs voor de Kinderpostzegelactie.
De leerlingen van groep 8 zijn vanaf 12.00 uur vrij.

•

Vrijdag 27 september: alle leerlingen zijn vrij
studiedag schoolteam

•

Maandag 30 september: start Kiva thema 2
Onderbouw: ‘gevoelens’
Bovenbouw: ‘in de groep’
Dinsdag 1 oktober: DJ-school in gr 8.
Woensdag 2 oktober: de nieuwe oudernieuwsbrief komt uit (Horizontaal 2)
Woensdag 2 oktober: eerste Ouderraad nieuwe samenstelling
Donderdag 3 oktober: eerste Kinderraadvergadering
Vrijdag 4 oktober: dierendag
Maandag 7 oktober: dag van de leraar
Maandag 7 oktober: in deze week presenteren groepen zich aan elkaar op het
podium (aula)
Dinsdag 8 oktober: DJ-school in gr 8
Zaterdag 12 oktober: juf Dianne jarig!
Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober: herfstvakantie!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tot de volgende Horizontaal!

Namens het team, Frank Op de Beek
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