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schooljaar 2020-2021

versoepeling, maar wel met afstand…
Door de afname van het aantal COVID-19 besmettingen zijn versoepelende maatregelen bekend
gemaakt. Hierover heeft u al eerder een nieuwsbrief van ons bestuur ontvangen.
Bij alles geldt nog steeds de regel dat volwassenen onderling 1,5 meter afstand tussen elkaar
moeten bewaren.

bemensing van de groepen schooljaar 2021-2022
Voor het komend
Groepen 1/2
1a/2a
1b/2b
1c/2c
1d/2d
1e/2e
Groepen 3
3a
3b
3c
Groepen 4
4a
4b
Groepen 5
5a
5b
Groepen 6
6a
6b
Groepen 7
7a
7b
Groepen 8
8a
8b

schooljaar is de bemensing (en overige taken) als volgt ingedeeld:
Peggie Broeders (ma)
Eva Blom (ma, di, do, vr)
Henriëtte Berden (ma, do, vr)
Judith Balemans (ma, di)
Dianne van Oeffelen (ma, di, woe, vr)

Carla Meeuwissen (di t/m vr)
Judith Balemans (woe)
Joëlla Rijnders (di, woe)
Marieke Veldwijk (woe, do, vr)
Peggie Broeders (do)

Els van Wingerden (ma t/m do)
Josine Doggen (ma t/m vr; ½ do)
Ursula van Leeuwen (ma t/m vr)

Monique van Bedaf (vr)
Monique van Bedaf (½ do)

Inge van Wamel (ma)
Esmeralda Everduim (ma, do, vr)

Miriam Bosman (di t/m vr)
Inge van Wamel (di, woe)

Elke Broere (ma, di)
Eefje Tankink (di, woe, vr)

Susan Schillemans (woe t/m vr)
Inge Kapitein (ma, di, do)

Edwin Wiersma (ma, woe)
Karin van Werde (ma, di, woe)

Esther van Son (di, do, vr)
Edwin Wiersma (do, vr)

Bente Tiggelman (ma t/m vr)
Stephan Splinter (ma t/m vr)
Stefan van Boekel (ma, di)
Sabine Laan (ma, di, vr)

Mariska Faber (woe t/m vr)
Stefan van Boekel (woe, do)

Overige taken:
•
Intern Begeleider gr 1 t/m 4:
Elly Schapendonk
Intern Begeleider gr 5 en 6:
Eefje Tankink
Intern Begeleider gr 7 en 8:
Mariska Faber
Arrangementen: Monique van Bedaf
•
Teamcoördinator onderbouw (gr 1 t/m 3): Eva Blom (woe om de week)
Teamcoördinator bovenbouw (gr 4 t/m 8) Esther van Son (woe om de week)
•
De Verrekijker: Mariska Faber (dinsdag)
De Verrekijker: Inge Kapitein (dinsdag)
Klusklas: Elke Broere
Klusklas: Stephan Splinter
•
Onderwijsassistent:
Ilse Frijters gr 1-2 alle dagen
Onderwijsassistent:
Desiree van Heijnsbergen gr 3-4 (ma-woe-do)
Extra ondersteuning leerlingen:
Pascalle Renne (3 dagen)
•
Administratie:
Lia Jongeneel (ma en woe)
•
Conciërge:
Jan Jongeneel (di en vrij)
Leo van Merode (alle ochtenden)
•
Pedagogische medewerker: Rachel van Trijp (arrangementen)
•
Directie: Frank Op de Beek (ma t/m do; vr bapo)
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Enkele vertrouwde namen ontbreken ook in het overzicht. Eerder hebben we gemeld dat Margreet van Egmond en Piet van
de Wouw met pensioen gaan. Collega Hareld Bastiaanssen gaat zijn onderwijs carrière voortzetten op een andere
Inosschool (De Rosmolen in Ulvenhout). We zullen Hareld (en zijn expertise en bevlogenheid rond ICT en thematisch
onderwijs) zeker gaan missen, maar wensen hem veel succes in zijn nieuwe uitdaging!
In het overzicht ziet u nieuwe namen van enkele collega’s. Zij stellen zich hieronder aan u voor:

wij zijn nieuw
Vanaf het nieuwe schooljaar zullen we de volgende nieuwe collega’s in ons team opnemen:
Beste ouders, verzorgers,
Vanaf komend schooljaar kom ik op De Horizon werken in groep 3. Mijn naam is Ursula van
Leeuwen en ik ben 52 jaar oud. Ik zit al ruim 27 jaar in het onderwijs en heb al in alle
groepen gewerkt. Momenteel werk ik onder hetzelfde bestuur op De Rosmolen in Ulvenhout in
groep 3.
Sinds 1999 woon ik in Prinsenbeek. Ik ben getrouwd met Patrick en heb twee kinderen van 17
en 20 jaar oud.
Nu mijn kinderen ouder worden, heb ik meer tijd en ruimte om een nieuwe uitdaging aan te
gaan. Dus ik kijk met plezier uit naar het nieuwe schooljaar.
Het leuke is dat ik nog voor de zomervakantie ga kennismaken met de leerlingen die bij mij in
de klas komen. Misschien ontmoet ik u dan en anders wens ik u een fijne vakantie toe en
komen we elkaar tegen in het nieuwe schooljaar.
Even voorstellen: juf Henriëtte
Ik ben juf Henriëtte Berden, 39 jaar- getrouwd en moeder van 3 kinderen.
Daarnaast ben ik al 16 jaar werkzaam als leerkracht. Ik heb de eerste 14 jaar gewerkt op een
VSO school. De afgelopen 2 jaar ben ik werkzaam geweest als kleuterjuf.
Mijn hart en passie ligt bij het werken met kinderen. Ik geniet van de manier waarop kinderen
denken en van hun openheid. Het is zo bijzonder dat je als juf mee mag kijken op de
ontdekkingsreis die het kind mag maken; hoe het kind omgaat met de uitdagingen die het
tegenkomt en elke keer daar weer iets van leert.
Naast het werken met kinderen en het genieten van mijn gezin, vind ik het ook heerlijk om
creatief bezig te zijn of een lekkere wandeling te maken met onze hond.
Ik heb er erg veel zin in om als kleuterjuf aan de slag te gaan op basisschool De Horizon!
Via dit berichtje wil ik me aan u voorstellen.
Mijn naam is Judith Balemans. Samen met Arjan en onze zoontjes Milan (7 jaar)
en Vince (2 jaar) woon ik in Etten-Leur. We hebben twee hondjes, Jack en Stitch
waar we regelmatig mee in het bos of op het strand gaan wandelen.
Verder onderneem ik in mijn vrije tijd graag gezellige activiteiten met familie en
vrienden. In 2018 heb ik vanuit Inos in samenwerking met Avans de kans
gekregen om via een zij-instroomtraject in het onderwijs te gaan werken.
Daarvoor was ik 11 jaar werkzaam als persoonlijk begeleidster in de zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking. Hoewel ik dit werk erg leuk vond, ben
ik ontzettend blij met de overstap naar het onderwijs. Inmiddels is mijn studie
met een goed gevolg afgerond en heb ik mooie ervaringen kunnen verzamelen in
de praktijk.
De eerste helft van het schooljaar 2020-2021 ben ik werkzaam geweest op de
Horizon in groep 1-2 in de klas van juf Margreet en juf Joella. Samen met de
kinderen heb ik toen een erg fijne tijd gehad. Daarom ben ik blij dat ik opnieuw
een plekje binnen de Horizon mag vervullen. Deze keer in groep 1-2 samen met
juf Marieke. Ik heb er veel zin in om samen met de kinderen er een gezellige en
leerzame tijd van te maken. Graag tot ziens in de klas.
Groeten, Judith Balemans

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van kbs De Horizon,
Mijn naam is Bente Tiggelman, ik ben 23 jaar en in het nieuwe schooljaar zal ik
fulltime werkzaam zijn in een van de groepen 7. De afgelopen 2 jaar heb ik een
eigen klas gedraaid op kbs John F. Kennedy en daarvoor heb ik uiteraard ervaring
opgedaan op diverse scholen in Breda. In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit, lees ik
veel, ben ik bezig met muziek en houd ik van sporten. Ik heb veel zin om aan de
slag te gaan op De Horizon, de leerlingen en hun ouders/verzorgers te leren kennen
en de leerlingen een leuke en leerzame tijd te bieden!
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lokaalverdeling schooljaar 2021-2022
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We starten het nieuwe schooljaar met een frisse school, die compleet gerenoveerd is.
Tevens is de uitbreiding dan gerealiseerd (3 extra lokalen en een tweede speelzaal).
Graag willen we het vernieuwde pand aan iedereen laten zien, maar daar zullen we nog een geschikt moment voor kiezen.
We hebben eerst de behoefte om samen weer met alle kinderen en collega’s te wennen aan de nieuwe situatie/ inrichting.
Het is natuurijk ook sterk afhankelijk van welke RIVM-maatregelen er op dat moment zullen gelden in verband met het
fysiek mogen ontmoeten van ouders.

vakantierooster / vrije dagen (compleet overzicht)
Voor het komend schooljaar liggen de volgende vrije dagen/ vakanties vast:
* herfstvakantie:
25 t/m 29 oktober 2021
* kerstvakantie:
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
* voorjaarsvakantie:
28 februari t/m 4 maart 2022
* Goede Vrijdag:
vrijdag 15 april 2022
* Tweede Paasdag:
maandag 18 april 2022
* meivakantie:
25 april t/m 6 mei 2022
* Hemelvaart:
donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
* Tweede Pinksterdag:
maandag 6 juni 2022
* zomervakantie:
25 juli t/m 3 september 2022
De overige studiedagen/ vrije dagen:
* dinsdag 12 oktober 2021
studiedag
* maandag 1 november 2021
studiedag (Inos)
* vrijdag 17 december 2021
studiedag
* vrijdag 24 december 2021
vrije dag
* woensdag 2 februari 2022:
studiedag
* donderdag 24 maart 2022:
studiedag
* dinsdag 7 juni 2022:
studiedag
* maandag 20 t/m vrijdag 24 juni 2022: vrije juniweek
* vrijdag 22 juli 2022:
vrije dag

De laatste Horizontaal is op woensdag 14 juli a.s.
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