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AG E N D A

BESTE OUDERS/VERZORG ERS,

Voor u ligt de derde 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.
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Veerle gr. 5 jarig!
Dima gr. 7 jarig!
Aimée gr. 3 jarig!
Sam gr. 4 jarig!
Poppentheater gr. 4/5
Schaatsen 7/8
VO-infoavond gr. 8
Week van de
oudergesprekken
Emma gr. 6 jarig!
Gr. 5 t/m 8 vrij
Ontruimingsoefening
Theater groep 7/8
Nieuwsbrief 4
Olivia gr. 3 jarig!

In deze brief staan de volgende onderwerpen:
-

Facebook
Nieuwe school bijna klaar
Verhuizing en plannen
Vrijdag in groep (5-)6
Wist u dat…?

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

F AC E B O O K

Op Facebook plaatsen we regelmatig leuke foto’s van activiteiten waar we zijn geweest of wat de
kinderen hebben gedaan of gemaakt. Niet iedereen heeft een Facebook account. Maar wist u dat
u ook zonder Facebookaccount, wel de foto’s kan bekijken? Ga naar www.facebook.com en zoek
op OBS de Horizon. Of ga direct naar: www.facebook.com/OBSdeHorizon. Via beide wegen komt
u op de pagina van de Horizon, waarop u de foto’s kan bekijken!

N I E U W E S C H O O L B I J N A K L A AR

Wat gaat het opeens hard met de bouw van de nieuwe school! Nu de steigers zijn verdwenen, is
goed te zien hoe het allemaal gaat worden. Een eigentijds gebouw met veel licht en vrolijke
kleuren. Er moet nog heel wat gebeuren, maar de verhuizing komt in zicht! Graag praten we u bij
over de laatste stand van zaken.

Werkzaamheden rondom de school
De komende tijd wordt er hard gewerkt rondom het nieuwe schoolgebouw aan de Hendriklaan.
Niet alleen worden de schoolpleinen aangelegd, ook het gebied eromheen krijgt een flinke
opknapbeurt. Zo komt er nieuwe bestrating en worden er bomen en struiken geplant. Ook het
fietspad tussen de Wilhelminalaan en de Groenendaal wordt opnieuw aangelegd en verbreed.
Verder wordt de parkeerplaats bij tennisvereniging Triaq uitgebreid.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
De kinderen van de Horizon en de BSO merken natuurlijk het meeste van de werkzaamheden. Het
schoolplein van de Horizon is inmiddels al verkleind, waardoor het nieuwe schoolplein gemaakt
kan worden. Met barrières is er een tijdelijke afscheiding gemaakt waardoor de situatie veilig blijft
voor de kinderen.
De parkeerplaats bij Triaq is vanwege de werkzaamheden momenteel afgesloten voor gebruik. U
kunt parkeren op de parkeerplaatsen achter de sporthal. Vanaf half november zal de parkeerplaats
bij De Open Poort aan de kant van de Wilhelminaweg nu en dan enkele uren afgesloten zijn voor
verkeer. De werkzaamheden duren tot half december en worden uitgevoerd door het Harmelense
aannemersbedrijf Van Leeuwen GWW b.v. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden uitlopen.
Op dit moment gaan wij er nog vanuit dat ook de nieuwe parkeerplaats bij Triac in januari helemaal
af is zodat deze vanaf de eerste schooldag in het nieuwe jaar gebruikt kan worden.

Romeins schip De Kreeft
De stichting Ruimte voor Spelen werkt in overleg met de gemeente aan de voorbereidingen voor
een speeltoestel in het park bij de nieuwe school. Het gaat om een Romeins schip, genaamd ‘De
Kreeft’, ontworpen door Ger de Wilde. Op dit moment staan er nog bouwcontainers op de plek
waar dit schip zal komen. In december kan de bouw van het schip van start gaan, door en voor de
kinderen.

Oplevering
De oplevering van het nieuwe schoolgebouw staat gepland op 1 december. Op die dag worden de
scholen door de gemeente overgedragen aan SPCO, Stichting Klasse en Kalisto. Vanaf dat
moment kunnen de scholen hun eigen deel gaan inrichten.
VERHUIZING EN PL ANNE N

De Horizon verhuist op 10 en 11 december. Op deze twee dagen zijn de kinderen de middagen
vrij. Donderochtend 10 december gaan we samen met de kinderen inpakken en verhuizen. En

vrijdag 11 december starten we feestelijk in het nieuwe gebouw. Over de feestelijke start wordt u
nog geïnformeerd, maar houd aan het begin van die ochtend alvast een plekje in uw agenda vrij!
Voordat het zover is, zullen we al het een en ander moeten voorbereiden richting de verhuizing.
Volgende week krijgen we verhuisdozen binnen en zal de verhuizing snel zichtbaar worden. De
zichtbaarheid proberen we wel zo lang mogelijk en zoveel mogelijk beperken, zodat we daar
allemaal zo min als mogelijk last van hebben. Des al niettemin zijn dit soort periodes hectisch en
soms chaotisch, dus als uw kind thuis dit gedrag mee heeft genomen, dan weet u waar het
vandaan komt! Gelukkig komt naarmate de verhuizing dichterbij komt, Sinterklaas weer in het land
en zullen de kinderen daar een stuk rustiger van worden (maar waarschijnlijk niet…).
Belangrijker dan alle hectiek, is dat het een feestje is om (bijna) naar onze nieuwe school te
verhuizen! Het wordt een drukke tijd, maar wel een fantastische tijd! We kijken allemaal uit naar
onze nieuwe school.

V R I J D AG I N G R O E P ( 5 - ) 6

Vanaf aankomende week neemt juf Inge de vrijdag over van juf Barbara.

W I S T U D AT … . ?

-

we maandag 23 november geen ontruimingsoefening doen. Deze stond wel gepland, maar
we bewaren de oefening voor in het nieuwe gebouw.

-

