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start van het schooljaar 
 

 

 
We zijn het nieuwe schooljaar gestart! 
Met een feestelijke opening van twee belangrijke zaken: 

• de verkeersveilige schoolomgeving:  
Door aanpassingen rond de school kan de schoolomgeving voor 
voetgangers en fietsers een stuk veiliger worden. Ondersteund door het 
plaatselijke motto  ‘OP DE BEEK doen we het op de fiets’ gaf wethouder 
Miriam Haag het groene sein voor deze nieuwe aanpassingen. Het 
accent ligt vooral op het verbeteren van de verkeersveiligheid van de 
kinderen die te voet of met de fiets naar school komen. De zogenaamde 
Kiss & Bike-zone maakt dit ook mogelijk.  

• de opening van het gerenoveerde schoolgebouw: 
onder toezicht van de kinderen mocht een werknemer van de aannemer 
Maas-Jacobs (beter bekend als meneer Mark!) het lint doorknippen. Wat 
onwennig bekeken even later de kinderen hun ‘oude’ schooltje. 
Sommigen moesten zich echt even oriënteren. In de loop van de eerste 
week hebben de groepen een rondleiding gehad en hebben ze kunnen 
ontdekken waar de afgelopen maanden zo hard aan gewerkt was. 

 

 
 

de laatste ontwikkelingen rond de Corona-maatregelen 
Naar aanleiding van de laatste persconferentie worden de richtlijnen rond de Corona-maatregelen op dit moment nader 
uitgewerkt door de PO-raad en de GGD. De praktische uitwerking zal naar verwachting spoedig met alle ouders gedeeld 
kunnen worden.   
Een grote verandering zal vanaf 25 september ingaan: het vervallen van de 1,5 meter afstand.  
Hierdoor is het weer meer mogelijk om elkaar binnen het schoolgebouw te gaan ontmoeten. Binnenkort hopen we hier wat 
meer duidelijkheid in te kunnen geven.  

 

wanneer is de officiële (her)opening van de school? 
We houden helaas geen grootse opening van het gerenoveerde gebouw. 
Na een intensief jaar hebben we als team vooral behoefte om met elkaar in één 
gebouw weer volledig de focus te leggen op het welzijn van en het 
onderwijsaanbod aan alle kinderen.  
We willen graag weer met elkaar aan de slag en vanuit het Nationaal Programma 

Onderwijs de juiste middelen inzetten om mogelijke hiaten bij leerlingen weg te 
werken.  
 
Mogelijk bent u de komende tijd in de gelegenheid om de binnenkant van het 
gebouw te mogen aanschouwen (bv tijdens de kind-oudergesprekken) of maakt 
ouderhulp het weer mogelijk om actief de schoolorganisatie te steunen. 

 

 

In de tweede helft van het schooljaar gaan we ons voorbereiden op het 100 jarig bestaan van de school. Want dat mag 
natuurlijk een mooi feest worden! Er zullen dan zeker momenten zijn dat we elkaar weer intensiever ontmoeten.  
 

 

de school-app en de website 
Op dit moment worden de school-app en de website van de school met enige spoed  
geüpdatet.  
Helaas hebben we wat achterstallig onderhoud te verrichten. Hierdoor kan het zijn dat 
informatie soms wat verouderd is. We proberen de beide communicatielijnen weer snel 
bijgewerkt te hebben.  
Onze excuses voor eventueel ongemak. 
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enkele nieuwe gezichten 
Graag stel ik enkele nieuwe collega’s aan u voor:  
* allereerst juf Hajar. Zij zal de onderbouwgroepen gaan ondersteunen. 
* twee LIO-studenten. Zij zijn Leraar In Opleiding en lopen hun stage in groep 5 en groep 7. 

 
Beste ouders, 

Mijn naam is Hajar Ezzahiri.  

Ik ben 22 jaar oud en woon in Oosterhout. Afgelopen schooljaar heb ik mijn 

opleiding Onderwijsassistente afgerond en ben ik vanaf dit schooljaar 

werkzaam op De Horizon in de groepen 1 t/m 4!  

 

Mochten jullie nog wat van mij willen weten, aarzel dan niet en vraag het 

vooral!        

 

 

  

Goedendag,  

Ik zal mijzelf even kort voorstellen: mijn naam is Kim van Gent en ik ben 23 jaar oud. Dit jaar 

ben ik begonnen aan het vierde jaar van de opleiding Leraar Basisonderwijs op Avans 

Hogeschool in Breda. Zelf woon ik in Dordrecht bij mijn ouders en zusje. 

Voor deze opleiding heb ik MBO Onderwijsassistent gedaan en afgerond. Deze opleiding heb ik 

gebruikt als opstap voor de Pabo. Waarom ik voor de Pabo heb gekozen is omdat ik kinderen 

graag iets wil meegeven/bijbrengen waar ze de rest van hun leven iets aan hebben.  

Dit jaar loop ik mijn laatste LIO stage op Kbs de Horizon in groep 7B. Op dit moment ben ik elke 

maandag en dinsdag in de klas, vanaf februari zal hier de woensdag bijkomen en vanaf april 

ook de donderdag.  

Ik kijk dan ook erg uit naar weer een volgende stap van mijn beroepsontwikkeling. 

 

Groetjes, 

Kim van Gent 

Graag wil ik mijzelf even voorstellen aan jullie.  
Mijn naam is Myrthe en ik ben 22 jaar oud. Inmiddels al bijna 2 jaar 
getrouwd met mijn man en samen wonen wij met ons zoontje, Siem, in 
Breda. Op dit moment volg ik de opleiding pabo en is het diploma in 
zicht. Ik ben gestart met het 4de jaar en vanaf heden ga ik stagelopen 
in groep 5. Ik zal beginnen op de dinsdag en na de kerstvakantie wordt 
dit uitgebreid naar de maandag, dinsdag en woensdag.  
 
Kort over mij: in mijn vrije tijd ga ik er graag op uit. We gaan 
regelmatig dagjes weg en ik ben vaak te vinden bij de kinderboerderij of 
de speeltuin. Ik hou ervan om de deur uit te gaan, maar een 
spelletjesavond met vrienden organiseer ik ook maar al te graag. Verder 
lees ik graag boeken, speel ik piano en ben ik regelmatig achter mijn 
camera te vinden.  

 
Ik heb er veel zin in om jullie en de kinderen te leren kennen en samen 
gaan we er een mooi jaar van maken! 

 

 

onze bibliotheek: effe afstoffen …….  
 
De ouders van de bibliotheek hebben het wel geweten. De boeken waren 
tijdens de renovatie wat door elkaar geraakt en waren ook tijdens 
sloopwerkzaamheden helaas wat onder het gruis gekomen. 
Gevolg: alle boeken moesten één voor één gestofzuigd, nat afgedaan en 
opnieuw gesorteerd worden, voordat ze weer uitgeleend konden gaan 
worden door de kinderen.  
 
Maar onder de bezielende leiding van oma Mieke en moeder Iris is de 
biebgroep voortvarend aan de slag gegaan! En na enkele weken hard 
werken ziet het ernaar uit dat de bieb nog voor de start van de 
Kinderboekenweek weer operationeel zal zijn! 
Wat een kanjers van hulpouders hebben we toch! 
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de nieuwe kinderraad is gekozen: hoera!  hoera!  hoera! 
Jaarlijks mogen kinderen aangeven of ze deel willen nemen aan de Kinderraad van onze school. Van de groepen 5 t/m 8 
mag één vertegenwoordiger per groep maandelijks mee praten over hoe we samen zaken  op school  prettiger of fijner 
kunnen maken. Of mogelijk zijn er onderwerpen die wat extra aandacht nodig hebben. 
 
De kinderen die willen meepraten, mogen ideeën inleveren bij de leerkracht. Die zorgt ervoor dat door stemming/ 
verkiezing het beste idee gekozen wordt. Daarna wordt bekend gemaakt wie dit idee had ingeleverd. Door deze manier van 
stemmen (anoniem) krijgt ieder kind evenveel kans om gekozen te worden. 
 
De Kinderraad valt onder burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen 
aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het is geen vak, maar een taak van de school. 
Met burgerschapsonderwijs zorgen we ervoor dat leerlingen weten wat de basiswaarden van onze democratische 
samenleving zijn en dat zij hier respect voor hebben. De basisschool is de perfecte plek om hier veel mee te oefenen. 
 

 

 
De nieuwe Kinderraad bestaat uit: 
 
(van links naar rechts/ bovenste rij:) 

• Dinthe van der Valk (gr 8b) 

• Noor Poppelaars (gr 8a) 
• Emy van den Broek (gr 6b) 
• Jasper Cool (gr 7a) 

 
(van links naar rechts/ onderste rij;) 

• Vera Berende (gr 7b) 
• Lisa Karremans (gr 5a)  
• Suze Clarijs (gr 5b) 
• Nienke van Gool (gr 6a) 

 
 
 

van harte welkom! 

 
We heten de volgende kinderen van harte welkom op onze school.  
(periode van 9 juni  t/m 22 september 2021):       
  
 Luuk van den Beemt  groep 1C/2C 
 Bibi Benjert   groep 1C/2C 
 Julian van Egmond  groep 1E/2E 
 Lois Franken   groep 1A/2A 
 James Heijman   groep 1B/2B 
 Mika Hoogers   groep 1B/2B 
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 Emma Houtepen   groep 1C/2C 
 Sam de Jager   groep 1C/2C 
 Siem van Kuyk   groep 1D/2D 
 Eva Machielsen   groep 1D/2D 
 Fem Schalke   groep 1D/2D  
 Wink Schalk   groep 1D/2D  
 Kiki Schrauwen   groep 1C/2C  

 Cédric Veldhuijsen  groep 1E/2E  
 Louis Brosens   groep 1D/2D 
 Jennifer van Haperen  groep 1D/2D  
 Mats Heijnen   groep 1A/2A  
 Nala Nouwens   groep 1E/2E 
 Jesse Martens   groep 8A 
 Linn Martens   groep 4B  
 Julia Massanas Pou  groep 1E/2E 
 Indy van Oers   groep 5A 
 Ryan van Oers   groep 8B 
 Aiden Pauwels   groep 1E/2E  
 Nikki Pauwels   groep 3B 
 Saar Timmers   groep 1A/2A 
 Bobbi Roks   groep 1B/2B 
 Eefje Goos   groep 1E/2E  
 Dex Helmer   groep 1E/2E 
 Mats Helmer   groep 1B/2B 
 Dex Douven   groep 1A/2A 
  
We vinden het fijn dat jullie op onze school zijn. 
 

aanmelden van 2 ½ -jarigen 
Om de organisatie voor de komende schooljaren 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 

 
 
 

continurooster, lunch en pauze 
Het continurooster is sinds begin dit schooljaar gestart. De schooltijden waren aangepast. We starten iets vroeger dan we 
gewend waren.  
Voor de duidelijkheid: de inloop start ‘s morgens om 8.20 uur. Inmiddels werkt ook het geluidssignaal, dat de schooltijden 
aangeeft.  
 
Alle kinderen lunchen tussen de middag in de klas met de leerkracht.  
Vanuit Kober Kinderopvang hebben we onder het motto ‘geen rommel in je trommel’ een broodtrommelboekje gekregen  
dat vol tips staan. Bij deze oudernieuwsbrief vindt u deze brochure. Erg interessant om eens te bekijken. N 
Na of voor de lunch gaan alle leerlingen even een half uurtje naar buiten. Dit doen we in 2 shifts. Tijdens dit buitenspelen is 
er toezicht van pedagogische medewerkers van Kober en vrijwilligers van school.  
Mocht u interesse hebben om zo’n moment aan te willen sluiten als vrijwilliger, dan kunt u dat kenbaar maken 
bij Rianne Tijssen (via emailadres: kbsdehorizon_overblijven@inos.nl ). Er is nog hulp wenselijk op alle dagen (ma-di-do 
en vrij) 
 
De kosten voor het overblijven worden, zoals in het proces afgelopen schooljaar rond ‘andere schooltijden’ is afgesproken, 
doorberekend aan de ouders. De kosten zijn € 1,00 per leerling per dag. Binnenkort krijgt u meer informatie over de wijze 
waarop we deze vrijwillige ouderbijdrage gaan innen.  
 
 

School Vertrouwenspersonen 
Een bericht namens de Schoolvertrouwenspersonen:  
 
Wij zijn juf Esmeralda 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.                                           

mailto:kbsdehorizon_info@inos.nl
mailto:kbsdehorizon_overblijven@inos.nl
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Esmeralda Everduim (ma/do/vr);  
Leerkracht groep 4 
Esmeralda.everduim@inos.nl  

Monique van Bedaf (ma/di/do/vr);  
leerkracht gr 3 
monique.vanbedaf@inos.nl 

 

In het begin van het schooljaar worden kort de ‘praatplaten’ besproken. Centraal achter deze platen ligt de gedachte om 
kinderen weerbaar te maken tegen sociale en seksuele intimidatie.          

                            
 
 

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  

 

Mama, papa, opa, oma, tante of oom: wie is er juf of meneer? 
De laatste maanden zijn veel vacatures binnen het onderwijsveld ingevuld. Door de vrijgekomen extra gelden vanuit het 
Nationaal Programma Onderwijs hebben wij ook op onze school extra collega’s kunnen benoemen.  
Er staan echter binnen de stichting (en elders) nog veel vacatures open. Zeker ook binnen onze invalorganisatie Phoenix is 
behoefte aan nieuwe collega’s. 
 
De invalproblematiek zal het komend jaar weer groot zijn. De druk op de schoolteams zal hoog zijn.  
Tot op heden is het schoolteam in staat geweest om alle noodzakelijke inval intern op te lossen. Uiteraard zullen we onze 
uiterste best doen om het primaire proces alle voorrang te geven en proberen te voorkomen dat groepen thuis moeten 
blijven. Maar wat ‘extra’ invalcollega’s zou zeer gewenst zijn. 
 
In dit kader kent de school een zogenaamde schoolpool. Deze ‘invallerspool’ is alleen gerelateerd aan onze school. Deze 
schoolpool is nu nog maar magertjes gevuld. We zijn dus naarstig op zoek naar ouders, die uiteraard met de juiste 
bevoegdheden, op bepaalde dagen zouden kunnen helpen als onderwijsgevende! Uiteraard mogen 
(gepensioneerde) opa’s of oma’s zich ook aanmelden.  

 

 

 
 
Wie kan ons team ondersteunen om 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). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:Esmeralda.everduim@inos.nl
mailto:monique.vanbedaf@inos.nl
mailto:Lia.jongeneel@inos.nl
mailto:kbsdehorizon_info@inos.nl
mailto:frank.opdebeek@inos.nl
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kinderboekenweekfeest in De Drie Linden 
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is ‘Beroepen, worden wat je wil’. 
Dit thema staat centraal tijdens de voorstelling “Worden wat je wil” in De Drie Linden in Prinsenbeek, op zondag 10 oktober. 
De voorstelling wordt gespeeld door jeugdtheatergroep ZIEZUS en is voor alle basisschoolkinderen. 
Wat wil je later eigenlijk worden? Politieagent of astronaut? Of liever juf? Of timmerman? 
Dagdromen over wat je wil worden doet iedereen. Klein en groot. Lekker fantaseren. In de klas 
of in je bed. Of gewoon, bij het tandenpoetsen. In dromen kan alles. Waar fantaseer jij over? 
Welk beroep vind jij leuk? Vertel het ons en we maken er ter plekke een voorstelling over. Speel 
je ook mee?! De voorstelling WORDEN WAT JE WIL gaat over droomberoepen. In deze 
meespeelvoorstelling vol live muziek, avontuur en humor mag iedereen worden wat hij wil. 
 

 
ALGEMENE INFORMATIE: 
De voorstelling is op zondag 10 oktober. 
De Jumbo Miegielsen-zaal in De Drie Linden (Heisprong 15) opent de deuren om 13.15 uur. De voorstelling begint om 13.30 
uur en zal rond 14.30 uur afgelopen zijn. 
 
Kaartjes kosten €3,— (incl. fee) en zijn vanaf nu (alleen) online te koop via deze link: 
https://store.ticketing.cm.com/a3409117-6e07-4ecf-a7f2-590239af643f  
 
Kom kijken, luisteren en speel mee in je eigen toekomstdroom. Dromen over later begint nu! “Worden wat je wil” is een 
interactieve kinderboekenweekvoorstelling voor dromers van 4 tot 12 jaar.  

https://store.ticketing.cm.com/a3409117-6e07-4ecf-a7f2-590239af643f

