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AG E N D A
24 aug. Eerste schooldag
24 aug. Luizencontrole
24 aug. Noah groep 6 jarig!
26 aug. Inloop borrel nieuw schooljaar
28 aug. Roy groep 7 jarig!
6 sept. Week vd oudergesprekken
7 sept. Noa groep 4 jarig!
8 sept. Awi groep 7 jarig!
11 sept. Monumentdag gr. 7/8
13 sept. Suze groep 4 jarig!
15 sept. Techniekdag
15 sept. Informatieavond
17 sept. Minke groep 7 jarig!
25 sept. Bovenbouw vrij
25 sept. Nieuwsbrief 2

WELKOM OP SCHOOL

Welkom terug iedereen. De zomervakantie is bijna afgelopen en de school gaat beginnen. Het zal
maandagochtend wel even wennen zijn, dat je weer vroeg uit je bed moet, haasten om op tijd te zijn.
Weet je het nog? 08.20u gaat de eerste bel, 08.25u de tweede bel en om 08.30u beginnen we in de
klas. Ben je er klaar voor? De leerkrachten zijn er al klaar voor en hebben er veel zin in: zin om met
de kinderen aan de slag te gaan en er een leuk leerzaam jaar van te maken. Aankomende maandag
staan we klaar op het plein om iedereen te ontvangen! Tot maandag!
Namens alle juffen en meesters.
SCHOOLTIJDEN!

De schooltijden zijn iets anders. Alle ochtenden eindigen om 12.00 uur. Hieronder
een overzicht van de schooltijden
Dag van de week

ochtend

middag

Maandag

08.30 – 12.00 uur

13.00 – 15.15 uur

]

Dinsdag

08.30 – 12.00 uur

13.00 – 15.15 uur

Woensdag

08.30 – 12.00 uur

vrij

Donderdag

08.30 – 12.00 uur

13.00 – 15.15 uur

Vrijdag

08.30 – 12.00 uur

13.00 – 15.15 uur (Gr. 1 t/m 4 vrij)

JUF JUDITH EN JUF INGE

Juf Judith gaat lesgeven op een school in Utrecht. Tot aan de herfstvakantie is zij nog wel op de
Horizon op alle maandagen. Op deze maandagen maakt ze juf Inge wegwijs op de Horizon en
draagt ze alle commissies en coördinaties over aan de teamleden.
Juf Inge is de nieuwe juf en gaat dit jaar groep 6/7 doen. Juf Inge is een jonge, gedreven en zeer
enthousiaste leerkracht die er erg veel zin in heeft om met haar nieuwe groep aan de slag te gaan.
We wensen haar veel succes en plezier op onze mooie school.

I N L O O P W O E N S D AG 2 6 A U G U S T U S

Aankomende woensdag kunt u na de bel van 12.00 uur de school binnen lopen voor een hapje en
een drankje voor een gezellige opening van het nieuwe schooljaar. Er is dan een mogelijkheid voor
een informele babbel met de leerkrachten, waar onder de nieuwe leerkracht juf Inge. U kunt dan
ook op uw gemak even de nieuwe klassen bekijken.
C O M M U N I C AT I E

Wij streven ernaar om een zo goed mogelijk communicatiebeleid uit te voeren. In de afgelopen
twee jaar zijn er veel dingen op het gebied van communicatie in positieve zin veranderd. Elk jaar
evalueren we hoe het gaat en bekijken we wat er beter kan.
dit jaar is de “WEEKMAIL”. Elke (school-)week
ontvangt u een bericht uit de klas van uw kind: de weekmail.
Hierin staat wat er de afgelopen week is gebeurd en wat er in
de aankomende week staat te gebeuren.
Ook
dit schooljaar is de frequentie van de
nieuwsbrief. Elke laatste vrijdag van de maand ontvangen alle
ouders de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat informatie en
verhalen over de afgelopen maand en blikken we vooruit naar de aankomende maand. In elke
nieuwsbrief staat een agenda met daarin de datum van de volgende nieuwsbrief.
J AAR K AL E N D E R

De jaarkalender in mijnschoolinfo staat klaar en is ingevuld. U krijgt van ons berichten wanneer er
iets aangepast, veranderd, of toegevoegd is in de jaarkalender. Zo blijft u continu op de hoogte.
Nieuw in de jaarkalender zijn de bovenbouw vrije dagen. Er zijn vier dagen ingepland waarop groep
5 t/m 8 de hele dag vrij is.
LUIZENCONTROLE

Maandag worden alle kinderen weer gecontroleerd op luizen.
Deze controle is alleen een extra controle op de controle die
u thuis heeft gedaan. Bij deze een oproep aan alle ouders om
uw kind(-eren) voor maandagochtend te controleren en, daar
waar nodig, te behandelen. Hebt u luis gevonden en heeft u
het behandeld? Dan mag uw kind maandag gewoon naar
school. Geef het alstublieft wel door aan ons. Dan weten wij
dat de kans bestaat dat wij dode neten kunnen vinden.

Tot maandag!

Team de Horizon

