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Beste ouders, verzorgers. 
 
We zijn nu alweer vier weken op weg in het nieuwe schooljaar. De Gouden Weken zijn afgerond, 

waarbij in alle groepen extra aandacht is besteed aan groepsdynamiek en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen. Het is van groot belang dat alle kinderen zich thuis en veilig voelen en 

gezien worden. Maandelijks zullen schoolbrede onderwerpen rond pedagogisch klimaat op school en in 
de klas de revue passeren (Kiva-programma).  

 

 

 
De coronatijd maakt nog steeds dat we samen alert moeten 

zijn op het hanteren van de richtlijnen vanuit het RIVM. Naast 
voldoende afstand bewaken, letten we erg op de extra hygiëne 
(handen reinigen). Bij de hoofdingang is daarom nu een zuil 
geplaatst, waar alle volwassen bezoekers hun handen kunnen 
reinigen. 
 

We zien dat veel ouders zich bewust houden aan de gestelde 

richtlijnen, zodat we gezamenlijk kunnen optrekken tegen het 
verspreiden van het Corina virus.   
 
Nadrukkelijk wil ik aan ouders wel vragen om niet te vroeg 
naar school te komen om de kinderen op te komen halen of 
‘te lang te blijven hangen’. 

Ik begrijp dat het niet echt gastvrij klinkt, maar ik wijs 
nogmaals graag op het feit dat we allemaal onze eigen 
verantwoordelijkheid moeten nemen en daar waar we de 
richtlijnen te soepel hanteren, elkaar daarop mogen 
aanspreken in het algemeen gezondheidsbelang van kinderen, 
leerkrachten en ouders! 
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Help! De juf of meneer is verkouden! 
Bij verkoudheidsverschijnselen is de leerkracht genoodzaakt om zich te laten testen. Afgelopen week is gebleken 
dat door grote wachttijden een leerkracht al snel 4 dagen niet inzetbaar is.  
Onderwijspersoneel krijgt vanaf medio deze week voorrang bij het testen op corona, dat maakte minister Hugo 

de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afgelopen vrijdag bekend. De minister geeft hiermee gehoor aan 
de oproep van de AVS, PO-Raad en VO-Raad om onderwijsgevend personeel voorrang te verlenen. Om de druk 
op de testcapaciteit beheersbaar te houden, is voorrang alleen aan de orde voor onderwijsgevenden die nodig 
zijn om te voorkomen dat er lesuitval is of er een groep de volgende dag of dagen naar huis gestuurd moet 
worden. 
 
Tot op heden is het schoolteam in staat geweest om de inval intern op te lossen. Maar wat de nabije toekomst 

brengt, geeft ons grote kopzorgen! Uiteraard zullen we onze uiterste best doen om het primaire proces alle 
voorrang te geven en proberen te voorkomen dat groepen thuis moeten blijven. 
 

In dit kader kent de school een zogenaamde schoolpool. Deze ‘invallerspool’ is alleen gerelateerd aan onze 
school. Inmiddels is de schoolpool erg uitgedund. We zijn dus naarstig op zoek naar ouders, die uiteraard 
met de juiste bevoegdheden, op bepaalde dagen zouden kunnen helpen om bij te springen als 

onderwijsgevende! 

 

 

 
 
Wie kan ons team ondersteunen om op lastige momenten 
het onderwijsproces voort te laten duren? 

 
Meld je aan via de mail: kbsdehorizon_info@inos.nl. Graag 

horen we op welke dagen en in welke groepen je inzetbaar zou 
zijn. Bij vragen kun je altijd met mij contact opnemen 
(frank.opdebeek@inos.nl of 06-20443710). 
 

 

 

verkeersdrukte rond school 
We zien rond de school weer de intensiteit van het autoverkeer toenemen. Graag attenderen we u op het 

schoolbeleid rond het brengen en halen van de kinderen.  
De gedragscode is als volgt omschreven: 

 

 
Gedragscode voor halen en brengen op de Horizon. 
Onze school heeft als voordeel dat drie ingangen zijn naar de speelplaatsen. 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: 
• houd bochten vrij van geparkeerde auto’s 
• houd 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 
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Ingang Kapelstraat (bovenbouw): 
• parkeren niet op de stoep of voor uitritten van bewoners en bij voorkeur aan de overkant van 

de school zodat u zo min mogelijk het uitzicht voor de kinderen belemmert. 
 
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.  

 
 

 

van harte welkom! 

 
We heten de volgende kinderen van harte welkom op onze school.  
(periode van 8 juni  t/m 16 september 2020):       
  
 Philene Damen   groep 1B/2B 
 Elisa Gürses   groep 1D/2D 
 Vere Lammers   groep 1C/2C 
 Jesse van Suijlekom  groep 8B 

 Willem van Voorst  groep 1C/2C 
 Ahamad Alhasan  groep 1B/2B 

 Bayan Alhasan   groep 4A 
 Sofie Dekkers   groep 3B 
 Lizzy Helmonds   groep 1E/2E 
 Benthe Machielsen  groep 1A/2A 
 Lou van Male   groep 3A  

 Liam Martens   groep 1B/2B  
 Morris van Minde  groep 1A/2A  
 Gavin Mulder   groep 4A  
 Jill Rijk    groep 1B/2B 
 Celeste Schrauwen  groep 1B/2B  
 Bibor Spits   groep 3A  

 Julie van Schendel  groep 1A/2A 
 Evy van Gastel   groep 1E/2E 
 Liam van Gorp   groep 1D/2D  
 Noud van Loon   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 

 
 
 
 

 nieuwe collega’s in de groepen 1-2: de LIO’ers 
Als school bieden we stagiaires van diverse opleidingen de mogelijkheid om ervaringen op te doen op de 
Horizon. Naast studenten van Curio (opleiding onderwijsassistent) bieden we ook leerteams en Lio’ers (Leraar 

in opleiding) van Pabo-Avans de mogelijkheid. Dit jaar hebben we twee LIO’ers.  
Hieronder stellen zij zich graag aan u voor:  
 
  

mailto:kbsdehorizon_info@inos.nl
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Beste ouders/verzorgers, 

Dit jaar ben ik als Leraar in Opleiding (stagiaire) te vinden op basisschool de 
Horizon. Ik ben Nienke van Dongen, Pabo studente van Avans Hogeschool 
Breda en ben 22 jaar. Het enthousiasme en de natuurlijke leergierigheid van 
jonge kinderen vind ik geweldig. Dit jaar ga ik daarom ook met veel plezier 
aan de slag in de kleuterklas van juf Dianne!  
Ik woon in een leuk boerderijtje in Wagenberg en kom geregeld op de fiets 
naar school. Hoewel ik geniet van dit sportieve ritje, is mijn echte passie 

golfsurfen! Ik hou onwijs van reizen en lig dan graag in het water! Verder 
speel ik gitaar, wat natuurlijk erg gezellig is met de kinderen in de klas!  
Jullie zullen mij snel een keertje zien! 
Groetjes, 
Juf Nienke 
 

 

 
 

 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Sharona Vissers en ik ben de nieuwe LIO student van groep 1/2A. 
Even kort iets over mijzelf: ik ben 22 jaar oud, kom zelf ook uit Prinsenbeek en 
ben net begonnen aan mijn afstudeerjaar op de PABO. 

Ik ben tot februari op maandag en dinsdag aanwezig en daarna 3 tot 4 dagen 
in de week. 
Ik heb er ontzettend veel zin in en als u nog vragen heeft, mogen die altijd 
gesteld worden. 
 
Groetjes, 
Sharona. 

 

School Vertrouwenspersonen 
Een bericht namens de Schoolvertrouwenspersonen:  
 
Wij zijn juf Margreet en juf Monique, de school vertrouwenspersonen 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/woe/do/vr);  

leerkracht 1-2  
teamcoördinator onderbouw 
margreet.vanegmond@inos.nl   
          

Monique van Bedaf (ma-di);  

leerkracht gr 5a,  
remedial teacher 
monique.vanbedaf@inos.nl 
 

 

In week 37 (4 t/m 11 sept) zijn 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.          
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mailverkeer 
We mailen wat af de laatste tijd. Begrijpelijk als je merkt dat fysiek contact tussen ouders en leerkrachten een 
heel stuk minder mogelijk is door de RIVM-richtlijnen. Leerkrachten merken dat mede daardoor hun mailbox 
intensiever volloopt. Het is voor het team niet altijd mogelijk binnen een bepaalde tijd te reageren. 

Helaas zijn er nog geen duidelijke ‘gedragsafspraken’ gemaakt rond het versturen van e-mails binnen onze 
school. Hopelijk vinden we in de nabije toekomst hier ruimte om samen met het team en de ouders te kijken 
wat de beste uitgangspunten zijn rond het versturen van e-mails.  
 
Vooruitlopend hierop is het wel aardig om kort een overzicht te geven van bevindingen naar aanleiding van een 
enquête (‘The Cost of Email Interruption by Thomas Jackson†, Ray Dawson and Darren Wilson). 
 

• 1 op de 5 mails bevat een onnodige CC-ontvanger. 
• 56% van onze mails bevatten urgente boodschappen, terwijl e-mail  
  daar niet voor bedoeld is. Daarop verwachten we uiteraard ook snel 

  reactie, die vaak uitblijft. 
• Vaak proberen we in een mail iets gedaan te krijgen van een ander, 

  maar dat is in 46% van de gevallen helemaal niet duidelijk! 
• 45% dénkt daarentegen dat zijn of haar verzoek hartstikke helder 
  is. Een uitblijvende of vage reactie wijten we meestal onterecht aan 
  een gebrek aan collegialiteit. 
• 13% van onze mails is totaal doelloos en irrelevant. Slechts 41%  
  van onze mails is echt (relevante) informatievoorziening. 
 

 

 
 

noodnummers in ParnasSys 
ParnasSys is het leerlingadministratie- en -volgsysteem van onze school. Hierin kunt u als ouder (ouderportaal) 
de gegevens van uw kind(eren) inzien. Graag vragen we u deze gegevens regelmatig te controleren. Indien 

gegevens aangepast moeten worden, dan kunt u dit aangeven. De administratie zal daarna de gegevens 
verbeteren.  
Graag vermelden we dat het veld ‘noodnummer’  bedoeld is voor extra telefoonnummers van bijvoorbeeld 

opa of oma. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat we in geval van nood eerst de ouders zullen bellen.  
Mocht u uw inlog voor de ouderportaal kwijt zijn, dan kunt u dit ook melden bij de administratie: 
Lia.jongeneel@inos.nl  
 

overblijfvrijwilligers gevraagd 
Hieronder een oproep namens Alexander Geraerdts, unit-manager van Kober Kinderopvang. 
Graag uw aandacht hiervoor! 
 

 
 

Met vriendelijke groet. 
Namens het team,  
Frank Op de Beek 

mailto:Lia.jongeneel@inos.nl

