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AG E N D A

BESTE OUDERS/VERZORGERS,

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Elke week
ontvangt u een weekmail uit de groep van uw kind. Op de laatste
vrijdag van de maand verschijnt de nieuwsbrief voor de hele
school.

In deze brief staan de volgende onderwe rpen:
-

Techniek dag
Schoolkamp
Gym op donderdag
Nieuwbouw en omgeving
HVO in een Notendop
Wist u dat…
20 vragen na een schooldag
Actie Schoen Doen
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Sem groep 5 jarig!
Schoolkamp
Schoolkamp
Gyminstuif gr. 1 t/m 6
Denis groep 3 jarig!
Jasmijn groep 6 jarig!
Amber groep 6 jarig!
Start
Kinderboekenweek
Gyminstuif gr. 1 t/m 6
Dag van de
Duurzaamheid
Schoolfotograaf
Inloopmiddag afsluiting
kinderboeken week
Theater gr. 4/5
12.00 uur alle kinderen
vrij
Eric groep 2 jarig!
Herfstvakantie t/m 23
okt.
Mathijs groep 7 jarig!
Thin groep 6 jarig!
Nieuwsbrief 3

In deze brief staan elke maand handige weetjes en interessante
informatie. Hebt u nog leuke ideeën voor deze nieuwsbrief of op- of
aanmerkingen, dan hoor ik die graag. Misschien zou u zelfs wel wat
willen beteken in het maken van de nieuwsbrief! Ook dan hoor ik dat
graag!
Ik wens u veel leesplezier!
Meester Ed

T E C H N I E K D AG

Dinsdag 15 september was het weer techniek dag in
Harmelen. Deze speciale dag bestond dit jaar 5 jaar en
het eerste lustrum is gevierd met een speciaal
kunstwerk ontworpen en gemaakt door de kinderen van
Harmelen. Het kunstwerk is op dinsdagavond onthuld.
Alle bovenbouw groepen mochten ruim een uur
doorbrengen op het terrein van Van Leeuwen. Hier was
van alles te doen, badkamers ontwerpen, metaal
snijden, auto’s van binnen bekijken, klokken maken
enz. De kinderen hebben genoten! Groep 1 t/m 4
bleven op school bij juf Agaath en hebben een circuit
over techniek gehad. Het onderwerp was vervoer. Het
was een geslaagde dag!
Foto’s kunt u bekijken via de volgende link (ook zonder Facebook account):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825029670950003.1073741873.116368398482804&t
ype=1&l=1f45a8b0ea

SCHOOLKAMP

Nog een paar nachten en dan gaan we met de bus op schoolkamp naar 't Boerenerf in
Woudenberg dicht bij het Henschotermeer! We vertrekken rond 9 uur vanaf de parkeerplaats bij
sporthal De Kroon. De kinderen worden eerst in hun eigen groep verwacht met hun
overnachtingstas en een aparte lunch tas, voorzien van hun naam.
Op woensdag 30 september nemen de kinderen, die blijven slapen op de boerderij de volgende
dingen alvast mee: Een slaapzak, kussen en een eenpersoons mat/luchtbed met pomp. Alles
voorzien van naam!

Wat gaat er in de overnachtingstas:
-

Twee keer ( oude ) kleren
warme pyjama
toiletartikelen
handdoek en washand
één knuffel
zaklamp
regenjas
stevige schoenen.

Wat gaat er niet mee:
-

Geld
Mobiel
(te-) veel snoep

Gebruikt uw kind medicijnen, wilt u dit dan melden aan de leerkracht. De kinderen uit groep 1,2 en
3 nemen één verschoning mee en ook een lunchpakket.
Voor eventueel contact is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 0612570461. De kinderen
van groep 1,2 en 3 worden thuis gebracht rond 19.00 uur. Zij hebben dan al een avondmaaltijd

gehad. De kinderen van de overige groepen komen vrijdag 2
oktober om ongeveer 12.30 uur aan op school.
GYM OP DONDERDAG

De kinderen gymmen twee keer per week. Op dinsdag
hebben we een vakdocent bewegingsonderwijs voor de
groepen 3 t/m 8. Dit is ingedeeld in drie blokken, waarin groep
3 en 4 samen gymmen; groep 5 met 6; en groep 7 met 8. Op
donderdag krijgen de kinderen ook gym, maar dan van de
(gym-bevoegde) leerkracht. In eerste instantie zijn we
begonnen met de verdeling van de huidige klassen. Enig
verschil was dat groep 8 aanschoof bij groep 6-7. In de
praktijk bleek de groep 6-7-8 van 35 leerlingen gewoonweg te
groot te zijn voor een enkele gymzaal. Intern hebben we
overlegd hoe we dat constructief en goed konden oplossen.
Zoals u misschien wel hebt vernomen, hebben we vorige
week een andere constructie toegepast. Naar aanleiding van
deze ervaring hebben we dat geëvalueerd en gekeken naar
het vervolg. De conclusie is dat we de toegepaste constructie
verder gaan doorzetten. Dat houdt in dat groep 4 aan het eind van de ochtend zelfstandig werk
doet bij juf Agaath, wanneer groep 5 en 6 samen gymmen. Aan het begin van de middag werkt
groep 4 bij juf Agaath en werkt groep 5 (net als op vrijdagmiddag) bij groep 6 en dan met juf Loes.
Na 40 minuten gaat juf Agaath met groep 1 t/m 4 naar de gym. Na de gym gaan de kinderen van
groep 4 weer terug naar hun eigen klas.

Douchen/opfrissen na de gym
Vanaf heden is het douchen na de gym geen verplichting meer. We hebben de faciliteiten en
kinderen kunnen daar nog wel gebruik van maken, maar het is niet meer verplicht. Wel zullen we
de kinderen aanmoedigen om zich op te frissen. Al een aantal kinderen gebruiken een washandje
bij de wasbak om zich even snel op te frissen. Dit is een keuze en hoeft niet, maar we zullen dat
wel (blijven) aanmoedigen.

NIEUWBOUW EN OMGEVIN G

Nog een paar maandjes en dan gaan we naar onze nieuwe school. Voor het zover is moeten er
nog een aantal dingen gebeuren. Aan de buitenkant van het gebouw zijn de aannemers al een
heel eind. Daar lijkt niet zo spannend veel meer te gebeuren. Aan de binnenkant, daarentegen,
hebben ze nog heel veel werk te doen. Het
mooie is wel dat de realisatie nog steeds
conform de planning loopt. Binnenkort
kunnen wij met zekerheid aan u doorgeven
wanneer wij met de Horizon gaan
verhuizen. U wordt hiervan nog op de
hoogte gesteld.
Naast de werkzaamheden die er gedaan
worden in en aan het gebouw, gaat er nu
ook een heleboel gebeuren in de omgeving
van onze nieuwe school. Een groot deel
van het buitenterrein moet namelijk klaar
zijn wanneer het gebouw opgeleverd wordt.
In principe zullen we daar als draaiende

school zo min mogelijk last van hebben, omdat de aannemers van het project hun tijden en
werkzaamheden zoveel mogelijk afstemmen op de tijden van de Horizon. We zullen er weinig last
van hebben, maar we gaan er wel veel van meekrijgen. Hele partijen bomen en bosjes worden
verwijderd en hele wandel en fietspaden worden verplaatst. Het gehele buitenterrein krijgt een
complete metamorfose. De straatwerken gaan binnenkort ook beginnen (het aanleggen van de
pleinen). De straatwerkers zullen eerst beginnen aan de achterkant van het gebouw, bekeken
vanaf de Horizon, en gaan zo rond. Ons plein willen ze in de herfstvakantie gaan doen, zodat wij
daar geen last van hebben. Nog onder voorbehoud, want het is een planning…
Met het hele nieuwbouwtraject hebben wij een goede samenwerking met de gemeente, met daarin
korte contactlijntjes. Merkt u een ongewenste situatie op, waarin de veiligheid van de kinderen in
het gedrang komen, geef dit door aan meester Ed. Hier zullen wij te allen tijde adequaat op
reageren.

HVO IN EEN NOTENDOP

(Humanistisch Vormings Onderwijs)
www.hvoprimair.nl
“HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander
bedoelt.”
Bij hvo staat de mens centraal. Vanuit humanistische uitgangspunten worden levensthema’s
behandeld, die aansluiten bij de leefwereld van het kind. Thema’s kunnen zijn: vriendschap,
gevoelens, pesten, dieren e.d. Maar ook thema’s als respect, keuzes maken, verantwoordelijk zijn
enz.
Op creatieve manier onderzoeken de leerlingen, individueel, in kleine groepjes of in een
kringgesprek wat ze belangrijk, goed, leuk of vervelend vinden en hoe daar mee om te gaan. Ze
worden gestimuleerd met elkaar in gesprek te gaan en hun mening en eventuele ervaring te delen.
Werkvormen die gebruikt worden zijn: Spel, schrijf- en tekenvormen, verhalen, gedichten,
rollenspel enz.
Bij rollenspel leren de leerlingen zich in te leven in personen en situaties. Ze worden zich bewust
van keuzes die gemaakt worden en de gevolgen daarvan.
Op de Horizon worden hvo-lessen gegeven door vakdocent Nanneke van Dijk. Zij heeft jarenlange
ervaring en geeft met veel plezier les. Zij is in dienst van het Dienstencentrum GVO en HVO te
Utrecht. Voor meer informatie over hvo kunt u terecht op de website: www.hvo.nl

W I S T U D AT … . ?

-

er ontzettend leuke groepsfoto’s zijn gemaakt door
Ursula, de moeder van Evy en Lara?

-

deze te zien zijn op onze website?

-

juf Inge afgelopen dinsdag haar diploma uitreiking
had en dat zij Cum Laude is geslaagd?

-

Stichting Klasse dit jaar 10 jaar is geworden?

Bron onderstaand artikel: hln.be
2 0 V R AG E N N A E E N S C H O O L D AG

die zinvoller zijn dan "Hoe was het op school?"
"Was het leuk op school vandaag, schat?" Met een beetje geluk krijg je er een droge "ja" of "nee"
uit, maar uitgebreide schoolse avonturen moet je van je kind niet verwachten op zo'n gesloten
vraag. Razend benieuwd naar wat je zoon of dochter zoal uitspookt op een schooldag? Dan kom
je met deze vragen veel meer te weten.
We kennen deze situatie allemaal: je stelt een ja/nee-vraag aan een niet-praatgrage
gesprekspartner, en de conversatie dreigt na die ene vraag al stil te vallen. De basiskneepjes voor
een goed gesprek zijn des te belangrijker bij kinderen, die jouw vraag letterlijk interpreteren en hun
taak als volbracht zien na een volmondige "ja" of "neen". Wie echt wil weten hoe de schooldag van
zijn of haar kind was, houdt het dus beter niet op een "hoe was je dag?" of "was het leuk op
school?". Met deze 20 vragen oogst je meer succes:
1. Wat was het leukste dat je vandaag is overkomen?
2. Welke spelletjes hebben jullie gespeeld tussen de middag?
3. Heeft iemand iets heel erg liefs voor je gedaan vandaag, en wat dan?
4. Heb je zelf iets liefs gedaan voor iemand?
5. Wie had de lekkerste lunch bij? En waarom?
6. Wat vond je vandaag stiekem een beetje spannend of eng?
7. Hoeveel punten krijgt deze dag op een schaal van 10? Waarom?
8. Als je één klasgenootje mocht kiezen om voor een dag de juf of meester te zijn, wie zou dat zijn
en waarom?
9. Als jij een dag juf of meester mocht zijn, wat zou je dan leren aan de klas?
10. Met wie wil je graag vriendjes worden, maar is het nog niet gelukt? En hoe komt dat?
11. Aan wie doet de juf of meester jou een beetje denken? Met wie zou je hem of haar vergelijken
die je kent?
12. Als er plots drie aliens zouden binnenvallen op school die 3 klasgenootjes zouden ontvoeren,
wie zou je dan kiezen en waarom?
13. Wie mogen ze zeker nooit ontvoeren in je klas?
14. Wanneer heb je je trots gevoeld vandaag?
15. Welk klasgenootje is het tegenovergestelde van jou?
16. Wat vond je de moeilijkste regel om je aan te houden vandaag?
17. Wat hoop je dit jaar te leren voor het schooljaar voorbij is?
18. Welke ruimte op school vind je het leukst?
19. In welk spelletje ben je zelf de beste?
20. Als je één ding aan de schooldag mocht veranderen, wat zou het zijn?
Deze vragen kunnen een inspiratiebron vormen, maar leef je vooral zelf uit om er extra te
bedenken. En nu maar hopen dat je kind is uitverteld tegen dat het bedtijd is...

AC T I E S C H O E N D O E N

financiële tegemoetkoming voor minima gezinnen met kinderen van 4 -17 jaar.
Aanmeldformulier a.u.b. vóór 30 september inleveren. Vanuit de Kerkelijke Caritas wordt ook dit
jaar geld beschikbaar gesteld voor schoenen van kinderen in gezinnen die rond moeten komen
van een minimaal inkomen. Als je alle dagen van een minimuminkomen moet zien rond te komen,
is dat een hele klus. Zeker als je kinderen hebt.
Om U een beetje te helpen bij Uw dure winteraankopen heeft de Commissie Diaconie van de Raad
van Kerken besloten ook dit jaar weer een najaarsactie te houden. U kunt een formulier ophalen
tijdens openingstijden bij de Bavohof in Harmelen of downloaden via de website.

Wie komt voor deze hulp in aanmerking:
- U woont in de Gemeente Woerden( Woerden, Kamerik, Zegveld en Harmelen);
- U moet rondkomen van max. 110% van het minimuminkomen;
- U hebt de daadwerkelijke zorg voor kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar tot en met 17 jaar.

Waar bestaat deze hulp uit:
- Per kind mag u – voor deze actie – één paar schoenen kopen;
- Hiervan vergoeden wij maximaal € 40,- per paar per kind;
- De gemaakte kosten kunt U aantonen met een kassabon;
- U hebt u vooraf bij ons aangemeld en kunt daarvan een bevestiging tonen.

