
 
 
 

nummer 1 / september        schooljaar 2022-2023     

 

 

   

 
 Fris en fruitig stonden de kinderen te trappelen om weer aan de slag te gaan in hun (nieuwe) groep. De 

leerkrachten ontwaakten uit hun ‘zomerslaap’  en na wat bewegingsoefeningen startte iedereen met de dag.  
Voor sommige leerlingen was het wel weer even wennen, maar al snel voelde iedereen zich helemaal thuis.  

 In de eerste weken besteden alle groepen aandacht aan groepsvorming.  
 

      

Deze zogenaamde “Gouden Weken’ zijn bedoeld om (opnieuw) met elkaar 
kennis te maken. Tijdens dit proces zal op natuurlijke wijze de hiërarchie in 
een groep ontstaan, waarbij het belangrijk is de gemeenschappelijke normen 
te bepalen. Dit mondt uit in het beschrijven van de groepsregels. 
Uitgangspunt is natuurlijk dat we in het komend schooljaar weer mogen gaan 
samenwerken in harmonie en met plezier.  
We proberen de groepsvormende activiteiten zo divers mogelijk aan te 
bieden, waarbij we alle kinderen uitdagen om deel te nemen en waarbij de 
kinderen zien dat ieder kind uniek is en zijn/haar talent heeft en een bijdrage 
kan leveren aan de groep. 

 
 

start van het nieuwe schooljaar 
 
 

 Voor het zwangerschapsverlof van juf Marieke Bisschop is juf Karin Egbers 
op onze school gekomen. Zij ondersteunt de collega’s van de middenbouw 
en zal ook leerlingen begeleiden. 
Zoals eerder aangegeven zal het zwangerschapsverlof van juf Dianne 
worden opgevangen door juf Myrthe.  

 Vanaf 1 oktober zal naast de vertrouwde sportcoach Nick (Breda Actief) 
meneer Alton bijspringen als gymdocent op de dinsdag. Meneer Alton is een 
oud-collega die vanuit onze schoolpool met enige regelmaat als vervanger 
groepen opving in de midden- /bovenbouw.  

 Aan het begin van het schooljaar hebben we twee vrijwilligers welkom 
mogen heten.  
Juf Anne-Christien zal ondersteunende werkzaamheden uitvoeren in de 
groepen 6. Juf Marjolein zal vooral in de onderbouw assisteren.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

De invalproblematiek zal het komend jaar weer groot zijn. De druk op het schoolteam  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.   

start van het nieuwe schooljaar 

schoolpool: mama, papa, opa, oma, tante of oom: wie is er juf of meneer? 

 

 

enkele nieuwe gezichten….. 



 
 
 

 

Wie kan ons team ondersteunen om het primair onderwijsproces voort te laten 
duren? 
Meld je aan via de algemene schoolmail: kcdehorizon_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). 

 

  

 

 

De verkeersveilige schoolomgeving 
Door aanpassingen rond de school is de schoolomgeving voor voetgangers en fietsers een 
stuk veiliger geworden. Ondersteund door het plaatselijke motto  ‘OP DE BEEK doen we het 
op de fiets’ stimuleren we de ouders en kinderen om zoveel mogelijk te voet of met de fiets 
naar school te komen. De zogenaamde Kiss & Bike-zones maken het mogelijk om voorrang 
te geven aan deze groep verkeersdeelnemers. 
 
Ouders die hun kind(eren) met de auto brengen, wordt nadrukkelijk gevraagd om de auto 
tijdelijk buiten de directe schoolomgeving te parkeren, zodat ook daadwerkelijk de 
voetgangers en fietsers alle ruimte krijgen. 
 
Een werkgroep, samengesteld uit ouders en directie, heeft als doel dit beleid regelmatig te 
toetsen en zal daar waar wenselijk met ouders het gesprek aangaan om samen het brengen 
en halen van de kinderen zo veilig mogelijk te laten verlopen.  

       

 
 

 

Informatie, aangeleverd door de school CJG’ers:  Opvoeden en opgroeien, praat er over! 

 

Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die ouders meestal goed afgaat. 
Toch kan opvoeden ook lastig zijn. Als ouder kom je soms dingen tegen 
waarmee je je geen raad weet. Wat doe je als je kind ’s avonds niet wil 
slapen? Hoe ga je om met kinderruzies? Jullie gaan scheiden, hoe vertel 
je dat aan je kind?  

Vragen over opvoeden horen er bij. Toch is het fijn als je hiermee terecht kunt bij iemand die met je meedenkt of deskundig 
advies geeft. Dit kan iemand uit je omgeving zijn. Een ervaren ouder, of de leerkracht van school. Als zij je vraag niet 
kunnen beantwoorden, kun je bij de wijk-CJG-er van uw wijk terecht.  
In Noordwest (Haagse Beemden en Prinsenbeek) hebben wij een wijk-CJG-ers team van en een wijkmailbox die elke dag 
wordt uitgelezen.  
 

Contactpersoon De Horizon 
Jacqueline Koevoets en Sisca Hoogkamp zijn wijk-CJG-ers bij basisschool De Horizon. 
Bellen en mailen voor vragen mag altijd. Ook is er mogelijkheid om een afspraak te maken voor een informatief gesprek. 
 

                                                                              
 
jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl                                  sisca.hoogkamp@cjgbreda.nl  
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag               Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag 
06-10394479       06-20968133  

 

Speciale zorg 
Het kan zijn dat er meer aan de hand is en een kind of gezin speciale zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld als er vermoedens zijn 
van een ontwikkelingsachterstand, autisme of andere problematiek. De wijk CJG-er zal samen met alle betrokken partijen 
een plan van aanpak opstellen en zal samen met jou op zoek gaan naar welke zorgaanbieder hiermee het beste kan helpen.  
Als ouder kies je zelf een zorgaanbieder. 
Voor deze zorg heb je een beschikking nodig. Hierin staat om welke zorg het gaat en voor hoe lang.  
De regisseurs van de Gemeente  Breda geven deze beschikkingen af. 

 

de verkeersveilige schoolomgeving 

School CJG 
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Heeft u vragen of wilt u over een onderwerp eens van gedachte wisselen? 
Loop dan eens binnen op één van onze koffiemomenten met onze CJG-ers. 
 

                                   
 

 

 

Noteer alvast in uw agenda: de schoolfotograaf komt op 5,6 en 7 oktober weer op onze school.  

 

 
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.                                           

  

 

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

Monique van Bedaf (ma/woe/do/vr);  
leerkracht gr 3,4 
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.   

 

 

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  

 

 

Onze inloopochtenden 
zijn van 08.30 uur tot 

09.30 uur op: 
 

1 november 

13 december 

10 januari 
7 februari 
7 maart 
4 april 
9 mei 
6 juni 
4 juli 
 

de schoolfotograaf 

School-vertrouwenspersonen. 

noodnummers in ParnasSys 
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Indien uw kind ziek is, dan kunt u via Parro dit kenbaar maken. Deze app is kosteloos te 
downloaden. Uiteraard kunt u ook telefonisch de ziekmelding doorgeven (076-5413200).  
Graag wel de meldingen voor 8.30 uur doorgeven.  
Een verzoek voor buitengewoon verlof kunt u via de school-app digitaal aanvragen.  
 

 

Mocht u op maandag, of woensdag of vrijdagochtend wat tijd hebben tussen 10.00- 12.00 uur dan bent u van harte 
uitgenodigd om de Biebouders te ondersteunen. De werkzaamheden zijn vooral in de registratie van de uitleen, het op orde 
houden van de kasten en het begeleiden van de leerlingen bij het uitzoeken van nieuwe leesboekjes. 
Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit melden via het volgende emailadres: kbsdehorizon.biebouders@inos.nl  

 

 

Afgelopen zaterdag heeft de vaderploeg weer onder de bezielende leiding van vader Menno en vader Eric de speelplaatsen weer 
opgeruimd en klaar gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Onze welgemeende dank hiervoor!! 
 
Als grote verrassing werd ook het buitentheater geplaatst op de speelplaats bij de Techniek Werkplaats. 

 

 

Dit prachtige buitentheater is mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van de Rotary Prinsenbeek en is op maat gemaakt bij de firma 
TN-Constructie.  

 

 

Tot de volgende Horizontaal. Met vriendelijke groet,  
Frank Op de Beek  
Directeur 

 

 

Hoe geef ik een ziekmelding door? 

Biebouders gezocht 

Wat zijn het toch kanjers! 
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