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Zo aan het eind van schooljaar 2021-2022 zijn er nog enkele zaken 
op het personeel gebied: 

 Na ruim 13 jaar bij INOS en 5 jaar op De Horizon gaat collega Elly 
Schapendonk ons verlaten. Ze volgt haar ambitie en zal ingaande 
het nieuwe schooljaar directeur worden bij basisschool ‘De Toren’ 
in Zevenbergen. Deze keuze komt natuurlijk niet geheel 

onverwachts. Maar we realiseren ons dat we een kei van een 
collega zullen gaan missen. Elly was al die jaren onze Intern 

Begeleider. Op professioneel gebied begeleidde ze leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften en stond ze collega’s en ouders bij 
met haar deskundig advies. We wensen haar natuurlijk alle goeds 
in haar nieuwe werkomgeving!  

 Er zullen nog meer vertrouwde gezichten ons verlaten. In de vorige Horizontaal heb ik al aangegeven 
dat collega Stefan van Boekel een nieuwe baan heeft gevonden bij Avans Hogeschool. Hij zal daar, net 
als bij ons, als ICT specialist aan de slag gaan.  

 Juf Sharona zal in Oud Gastel haar werkzaamheden gaan voortzetten. Sharona heeft het afgelopen 
schooljaar op een zeer flexibele wijze de onderbouwgroepen ondersteund en extra hulp geboden aan 
leerlingen uit de onderbouw. Ook voor haar natuurlijk alle goeds gewenst! 

 Twee collega’s gaan na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Juf Dianne (groep 1-2) zal 

gedurende die periode vervangen worden door juf Myrthe. Juf Myrthe heeft afgelopen jaar haar LIO in 
groep 5 afgerond en zal nu als afgestudeerd juf haar werkzaamheden hebben in de groep van juf 

Dianne.  
Juf Marieke Bisschop (leerkracht vanuit het NPO-programma) gaat in dezelfde periode ook met 
zwangerschapsverlof. Haar taken bestonden vooral in het begeleiden van leerlingen en het 
ondersteunen van de leerkrachten in de middenbouw. In het nieuwe schooljaar zullen we aangeven 

hoe we haar taken gaan laten vervangen.  
Beide juffen wensen we alle succes toe en we kijken ernaar uit om het geboortekaartje te mogen 
ontvangen! 

 Gedeeltelijke afwezigheid directie. Het is u mogelijk niet ontgaan dat ik de afgelopen weken minder op 
school aanwezig ben (geweest). Na vervelende lichamelijke klachten heb ik op advies van de huisarts 
even wat gas teruggenomen. Alle lopende zaken zijn keurig door collega’s opgevangen en op de 
achtergrond kijk ik mee. Ik hoop na de zomervakantie weer heerlijk voor de volle 100% aanwezig te 

kunnen zijn op school! 
 Het komend schooljaar mogen we weer een LIO’er ontvangen (Leraar In Opleiding). Zij heet juf Niki de 

Bruijn. In de eerste Horizontaal van het nieuwe jaar zal zij zich voorstellen. Ze zal haar LIO stage in 
groep 3 van juf Ursula uitvoeren.  

 Twee collega’s hebben iets moois te vieren: juf Susan (gr 5) en juf Sabine (gr 8) zijn beide deze 
maand 25 jaar in het onderwijs. Gezien de drukte van de afgelopen maanden hebben we in goed 
overleg besloten om hun jubileum op een later tijdstip te vieren. Maar natuurlijk voor nu: van harte 

proficiat! 

 
 
 

 
 
 

Personele zaken 



 
 
 

 

 

 
In het nieuwe schooljaar zullen de gymlessen voor de 
groepen 3 t/m 8 allemaal plaatsvinden op de 
dinsdag. 
De gymlessen zullen weer gegeven worden door een 

sportcoach (meneer Nick) en er zal een tweede 
leerkracht gymlessen gaan geven.  
Op de vrijdag zal de sportcoach sportstimulering 
inzetten (waaronder Sportkanjers: een programma 

voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben 
bij de ontwikkeling van de motorische vaardigheden).   

 

 

 

 
Op vrijdagmiddag 15 juli hebben we de ouderbedankborrel gehouden. Op een 
ongedwongen manier hebben we als team onze dank uitgesproken aan alle ouders 
voor een bijdrage aan de schoolorganisatie, op welke wijze dan ook! 
 
Op de vraag ‘wat voor ouders hebben wij eigenlijk?’ kwamen we tot de 

volgende conclusies: we hebben betrokken, enthousiaste , kritische, en 

talentvolle ouders die op vele fronten de organisatie en het team ondersteunen. 
Kortom: we hebben toffe ouders.  
Tof staat voor cool, gaaf, mieters, schitterend en dus geweldig goed! 
Iedere dag/ keer weer! 
 
Namens het team wil ik ook via deze wijze alle ouders bedanken voor hun inzet en 

bijdrage aan school.  

Mogelijk is afgelopen vrijdag een mooie traditie geboren: de ouderbedankborrel! 

       
 

 

 

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 (06-20443710).  
  

Dank voor het meekijken !! 
 

 

 

 

toezicht tijdens de zomervakantie 

Organisatie 2022-2023 

ouderbedankborrel  
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Definitief overzicht van de vakantiedagen, studiedagen en extra vrije 
dagen: 
(goedgekeurd door de MR) 

 
Vakanties: 
     * herfstvakantie:  24 t/m 28 oktober 2022 
 * kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

 * voorjaarsvakantie: 20 t/m 24 februari 2023   
 * meivakantie:  24 april t/m 5 mei 2023 

 * (extra) juniweek: 12 t/m 16 juni 2023 
 * zomervakantie: 17 juli t/m 28 augustus 2023 
Studiedagen: 
 * dinsdag 11 oktober 2022 studiedag de Horizon 
 * maandag 31 oktober 2022 studiedag Stichting Inos 
 * vrijdag 16 december 2022 studiedag de Horizon 
 * woensdag 1 februari 2023 studiedag de Horizon 

 * dinsdag 14 maart 2023 studiedag de Horizon 
 * maandag 12 juni 2023 studiedag de Horizon 
Extra vrije dagen: 
 * vrijdag voor kerstvakantie: 23 december 2022  
 * Goede Vrijdag:  vrijdag 7 april 2023 
 * Tweede Paasdag:  maandag 10 april 2023 

 * Hemelvaart:   donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 

 * Tweede Pinksterdag:  maandag 29 mei 2023  
 * laatste vrijdag schooljaar: vrijdag 14 juli 2023 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

We gaan heerlijk de zomervakantie tegemoet! 
Uiteraard wens ik iedereen, namens het team, een ontzettend fijne, ontspannen vakantie toe! 
Graag zien we de kinderen weer op maandag 5 september 2022! 

 

Tot de volgende Horizon-taal!  

Met vriendelijke groet,  

Frank Op de Beek  

Directeur.  

 

 

nogmaals het overzicht vakantie/ studiedagen/ vrije dagen 


