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voorzichtige terugblik …..
Aan het begin van het schooljaar heb ik de collega’s gemeld dat het wel eens
een ‘enerverend’ schooljaar zou kunnen gaan worden. Want er lagen mooie
plannen klaar voor een uitbreiding en renovatie van het schoolgebouw.
Het belangrijkste uitgangspunt was wel dat het onderwijs zo goed mogelijk
doorgang moest vinden.

“ENERVEREND”
Definities:
1) Afmattend 2) Opwindend
3) Sensationeel 4) Spannend
5) Zenuwachtig
6) Zenuwslopend

Het is echt een enerverend schooljaar geworden:
- naast de lastige organisatie van het huisvesten van de groepen die elders
gestationeerd zouden gaan worden, waren ook de opruimwerkzaamheden
voorafgaand aan de verhuizing ‘enerverend’.
- het onderwijs verliep anders dan we hadden gehoopt: door Corona is
thuisonderwijs weer opgepakt en zorgde voor een andere wijze van
onderwijsaanbod voor de leerlingen.

- de lockdown heeft er ook toe geleid dat veel ouders thuis mochten werken, terwijl ze ook hun kinderen onder hun hoede
hadden tijdens de schooltijden. Voor velen een drukke tijd!
- toen de leerlingen gelukkig weer terug naar school kwamen en we een tijdelijk continurooster gingen draaien, bleef het
spannend wat deze terugkeer voor gevolgen zou hebben. Achteraf hebben we van geluk mogen spreken dat we slechts drie
keer een groep/ leerjaar in quarantaine hebben gehad. In vergelijking met andere scholen zijn we er tot nu toe nog redelijk
ongeschonden door gekomen. Maar enerverend was het wel!
Wat we overhouden van dit schooljaar is het gevoel dat we met ouders en kinderen steeds het beste hebben proberen aan
te pakken. Daarbij ben ik persoonlijk bijzonder dankbaar voor de tomeloze inzet van de leerkrachten die ook vaak moesten
schakelen, bijspringen en zich flexibel moesten opstellen.
Ook de bemoedigende en positieve reacties van ouders gaven ons de energie om daadkrachtig te blijven.
We hebben vast ook zaken niet altijd voldoende gecommuniceerd of we zijn tekort geschoten in verwachtingen bij ouders,
maar het grote gemis aan fysiek overleg heeft hier ook aan ten grondslag gelegen.
Beeldbellen is best effectief, maar het persoonlijk gesprek dient toch echt zo veel mogelijk ‘live’ te gebeuren!
Het enerverende schooljaar gaan we afsluiten met een prachtig vooruitzicht bij het begin van het nieuwe schooljaar ……..
Namens de collega’s wil ik aan alle ouders en specifiek de leden van de Medezeggenschapsraad en alle leden
van de Ouderraad (en alle gekoppelde werkgroepen) mijn dank uitspreken voor het creatief en positief
meedenken in oplossingen en mogelijkheden! Zeker afgelopen schooljaar heb ik weer mogen ervaren dat we
samen optrekken in het gezamenlijke belang van een goede, veilige schoolloopbaan voor alle kinderen!
Ik wens tot slot iedereen oprecht een fijne vakantie, het liefst zonder Corona-perikelen en kijk uit naar weer een gezonde
start op maandag 6 september!

voorzichtige blik vooruit…….
Maar wat staat ons te wachten…….?
Een mooi, uitgebreid en gerenoveerd schoolgebouw dat voldoet aan de hoge criteria van
een ‘frisse school’, waarbij duurzaamheid is verwerkt in het gebouw.
We kijken weer uit naar een nauwere samenwerking met alle collega’s op één locatie, maar
ook weer met ouders en onze overige schoolcontacten.
Het jaar zal ook in het teken staan van een prachtig jubileum: de school bestaat namelijk
op 2 mei 2022 100 jaar! Dat wordt dus tijd voor een mooi feestje!!
Een aparte werkgroep gaat hier spoedig mee aan de slag!

1

het continurooster: hoe is het overblijven geregeld?

Vanaf het nieuwe schooljaar draaien we het continurooster. Afgelopen schooljaar heeft de werkgroep ‘andere schooltijden’
hier een traject doorlopen, waarbij ouders, kinderen en het team hebben mogen meebeslissen welke nieuwe tijden we zouden
gaan uitvoeren.
De schooltijden van het continurooster zijn geworden (zoals reeds eerder al gecommuniceerd):
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.30 uur.
- woensdag van 8.30-12.15 uur.
Tevens hebben we afgesproken dat alle kinderen met de leerkracht in de klas gaan
eten. Dit gezamenlijk eten valt onder onderwijstijd, dus zal er een educatieve
activiteit op dat moment op het rooster staan (voorlezen, Jeugdjournaal enz).
Alle kinderen krijgen de gelegenheid om rustig te kunnen eten.
Hierna zal een middagpauze zijn van 30 minuten.
Tijdens deze pauze gaan de kinderen naar buiten (op één van de drie speelplaatsen) en zullen zij worden opgevangen door
Pedagogische medewerkers en vrijwilligers van Kober Kinderopvang.
De kosten voor het overblijven worden op vrijwillige basis gevraagd aan de ouders. De kosten zijn € 0,90 per keer.
De medezeggenschapsraad heeft haar goedkeuring gegeven aan deze organisatievorm en de daaraan gekoppelde
beleidsafspraken, maar handhaaft het uitgangspunt dat de school wat haar betreft primair verantwoordelijk is voor het
dragen van de gemaakte extra kosten. De MR zal de ontwikkeling het komend jaar volgen en zal evaluatiemomenten
plannen.
De verrekening van de kosten voor het overblijven zal door de administratie van de school aan de ouders aangeboden
worden. Meer hierover in de eerste Horizontaal van het nieuwe schooljaar.

afscheidswoordje juf Margreet
Beste ouders, lieve kinderen,
Het zit erop,
ik stop.
Na 45 jaar onderwijs.
De jaren lijken voorbij gevlogen. Waarschijnlijk ook omdat ik het altijd met veel
plezier heb gedaan.
Geen dag is hetzelfde geweest.
Ik heb veel mogen geven en heb er veel voor terug gekregen.
Met een warm en tevreden gevoel kijk ik er op terug.
Ik wil jullie ouders danken voor het vertrouwen en de samenwerking.
De kinderen wil ik bedanken voor alle leuke dagen/jaren die we met elkaar hebben gehad. Het gaat jullie goed!
Met plezier stap ik nu de volgende fase van mijn leven in.
liefs Margreet

ouderraad
Een bericht namens de ouderraad:
De ouderraad had het afgelopen schooljaar graag meer activiteiten voor onze kinderen willen organiseren. We zijn blij dat
bepaalde activiteiten nog wel door konden gaan, zij het op een andere, ingewikkeldere manier dan we gewend zijn.
Er zijn veel leuke plannen voor het komende schooljaar en we gaan ervoor zorgen dat we mooie herinneringen kunnen
maken voor onze kinderen!
Eindejaarsfeest:
Op woensdag 21 juli vieren we het eindejaarsfeest! De leerlingen zullen verspreid over 5 locaties een ‘reis rond de wereld’
maken. Met leuke spellen in een landenthema’s, zullen de kinderen zich goed vermaken. De verschillende locaties worden
per klas gecommuniceerd en zijn te voet bereikbaar vanuit school.
Verkeersveiligheid:
In een aparte brief zullen wij je informeren over de aanpassingen die worden gedaan door de gemeente om de
verkeerssituatie rondom de Horizon te verbeteren bij de start van het nieuwe schooljaar.
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Klusouders:
Het weekend van 17 juli wordt er nog hard gewerkt d oor vele klusouders. Het schoolplein voor de kleuters krijgt een
enorme facelift dankzij de vele sponsoren en handige ouders! Onze dank is enorm groot dat er zoveel enthousiasme is om
dit gezamenlijk op te pakken.
Schoolfotograaf:
Aan het begin van het nieuwe schooljaar komt de schoolfotograaf langs. Dus zet 29, 30 september en 1 oktober maar
alvast op de kalender.

aanmelden van broertjes en zusjes
In verband met de planning voor het komend schooljaar (en het jaar daarna) is het van groot
belang dat we zicht hebben op welke nieuwe leerlingen we mogen gaan verwachten. Daarom
vraag ik met enige klem om eventuele broertjes/ zusjes van leerlingen die al op onze school zitten
vanaf de leeftijd van 2,5 jaar in te laten schrijven.
U kunt hiervoor een mail sturen naar het algemeen emailadres van de school:
kbsdehorizon_info@inos.nl
De administratie zorgt er dan voor dat u de juiste formulieren krijgt.
Dank voor uw medewerking!

bericht namens de biebouders

biebouders, bieb-opa’s en bieb-oma’s
De bieb is op zoek naar ouders, opa’s en oma’s die ongeveer 1x per maand een paar uurtjes willen helpen.
Vind je het leuk om de kinderen te helpen bij het zoeken van een spannend, leuk, grappig of informatief
boek? Dan zoeken we jou!
Op maandag, woensdag en vrijdag is de bibliotheek in de ochtend een paar uurtjes open. De kinderen komen
dan boeken inleveren en nieuwe boeken uitzoeken. Als biebouder (of bieb-opa of bieb-oma)help je bij het
zoeken naar boeken en ruim je de ingeleverde boeken op zodat de bibliotheek er gezellig uitziet.
We zijn vooral voor de maandagochtend en vrijdagochtend op zoek naar extra handen.
Je hoeft geen kennis van kinderboeken te hebben en natuurlijk helpen we je op weg!
Lijkt het je wat om te helpen? Of wil je meer informatie?
Mail dan naar kbshorizon.biebouders@inos.nl
Groetjes, Mieke en Iris

overblijfvrijwilligers gezocht
Een bericht namens de coördinator ‘overblijven’, Rian Tijssen:
Overblijfvrijwilligers gezocht.
Heb jij tussen de middag een aantal uurtjes vrij? En vind je het leuk om met kinderen te werken?
Samen met het overblijfteam draag je bij aan een gezellige en ontspannen sfeer.
Word dan overblijfvrijwilliger op onze basisschool de Horizon.
Je begeleidt kinderen bij het buitenspelen.
Je ontvangt een onkosten vergoeding.
Je komt in een gezellig overblijfteam terecht.
Op dit moment hebben we nog plaats voor
Maandag:
3 vrijwilligers
Dinsdag:
3 vrijwilligers
Donderdag:
4 vrijwilligers
Vrijdag:
3 vrijwilligers
Meer informatie of aanmeldingen kunt u sturen naar: kbsdehorizon_overblijven@inos.nl
Met vriendelijke groet, Rian Tijssen
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graag uw extra aandacht voor ….
We hopen uiteraard dat iedereen weer heerlijk gaat genieten van een prachtige zomervakantie.
Graag wil ik ouders vragen die rond de school wonen, om af en toe een oogje in het zeil te houden.
•
•
•

Mochten er schades of andere zaken geconstateerd worden aan het
gebouw, dan kan in eerste instantie EBN-alarmcentrale gebeld worden
(tel: 076-5205206).
Indien er overlast is, kan het algemene telefoonnummer van de politie
worden gebruikt: 0900-8844
Voor eventuele overige meldingen kan de directie ook bereikt worden
via email (kbsdehorizon_info@inos.nl) of telefonisch (06-43146894)

Dank voor het meekijken !!

Tot slot een mooie tip voor de komende zomerperiode:
Zie de link: https://zomerkampenbreda.nl
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