RKBS "De Horizon"
v. Bockholtstr. 3
8307 AX Ens
Tel. (0527)251537
www.horizon-ens.nl
jaargang 18 nr. 26
31 mei 2018.
Belangrijke data: (rood is toegevoegd)
02t/m06-07 Groep 1 t/m 4 zijn vrij
04-07 t/m 06-07 Schoolkamp groep 7 en groep 8 naar
De Warme Bossen, Schoonloo.
10-07en 11-07 10 min. gesprekken
13-07
Afscheidsfeest juf Willemien voor de leerlingen ‘s morgens
13-07
Receptie afscheid juf Willemien voor ouders en genodigden
15.30-17.00 uur
15-07
gezinsviering groep 5 en groep 6 thema: SAMEN een fijne vakantie!
17-07
schoolreis groep 3 t/m 6
19-07
musical groep 8
20-07
zomervakantie vanaf 12.00 uur
03-09
eerste schooldag schooljaar 2018-2019
Wie zijn er jarig ?
Deze komende weken zijn de volgende leerlingen jarig……..
Ma 2 juli

Annabella Baas

Wo 4 juli
Vr 6 juli

Dennick Bredewoud (8 jaar) - groep 4
Elza Dibbits (10 jaar) - groep 6
Danny van 't Erve (6 jaar) - groep 1/2

Vr 13 juli
Za 14 juli
Zo 15 juli

Jeen van Ginkel (6 jaar) - groep 1/2
Luuk Meijer (9 jaar) - groep 5
Jefta van Raalten (8 jaar) - groep 4

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!
Ditjes en datjes………..
………………… de algemene ouderavond afgelopen donderdag is bezocht door rond
de veertig ouders.
……………….. de notulen van deze avond staan op onze website.
……………….. helaas konden we niet vertellen hoe komend schooljaar de
groepsverdeling inclusief de leerkrachten worden ingezet.
……………….. dit is niet alleen voor ouders en leerlingen onprettig maar ook
voor de leerkrachten.
………………… zodra we meer weten, zullen we dit via een extra nieuwsbrief
bekend maken.
……………….. de laatste nieuwsbrief komt op donderdag 19 juli 2018 i.p.v. 12-07

17 juli : Schoolreis groep 3 t/m 6 gaat naar Hellendoorn
Denkt u er nog aan om het bedrag over te maken? Wij moeten ook het totale
bedrag vooruit betalen.
De kosten van deze schoolreis bedragen € 25,=.
Wilt u dit bedrag nog vandaag overmaken naar rekeningnummer
NL66 RABO 011.42.09.480.
Onder vermelding van ‘schoolreisje’ en de ‘naam van uw kind’.
Alvast bedankt namens de activiteitencommissie!
Meer informatie volgt nog!
10 en 11 juli 2018: 10 minuten gesprekken – rooster in de bijlage
Op dinsdag 10 en woensdag 11 juli zijn er alweer de laatste 10 minuten
gesprekken van dit schooljaar. Groep 7 en groep 8 hebben i.v.m. de entreetoetsen de centrale eindtoets de individuele gesprekken gehad. De gesprekken op
woensdag zijn van donderdag verplaatst naar woensdag dit i.v.m. het geplande
feest van juf Willemien op vrijdag 13 juli. Daarvoor moeten we dan donderdag na
schooltijd al teveel van tevoren klaar zetten. Op de website staat het rooster
voor deze gesprekken. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn op de geplande tijd,
probeer dan te ruilen met een andere ouder en geef dat dan ook even door aan
de groepsleerkracht.
Afscheidsfeest juf Willemien 13 juli 2018
Zoals reeds bekend is gemaakt, nemen we binnenkort afscheid van juf
Willemien, die van haar welverdiend pensioen gaat genieten. Op vrijdag 13 juli
zijn alle schijnwerpers op Willemien gericht.
Een overzicht van de activiteiten:
8.45 uur – 9.00 uur - Juf Willemien en haar man Henk komen op een
bijzondere wijze aan op school. Aan de kant van het grote plein verwelkomen we
haar met alle kinderen en (hopelijk) veel ouders die even blijven om haar in te
halen.
9.00 – 9.15 uur - Kinderen naar binnen voor instructies over het spellencircuit
geheel in ‘Willemienstijl’.
9.15 – 11.30 uur - spellencircuit in en rond de school.
11.30 uur – (ouders welkom) Met de kinderen zingen we een gezamenlijk
afscheidslied. Daarna volgt een mooi woordje van Fred en aanbieding van het
cadeau van alle Horizon kinderen.
12.00 uur – De onderbouw heeft vrij, de bovenbouw heeft vanaf 13.00 uur nog
een middag school.
15.30 – 17.00 uur – Receptie in school, waar alle ouders afscheid kunnen
nemen van juf Willemien.
Even een paar regelzaken die van belang zijn voor alle ouders:
-Voor het spellencircuit hebben we nog een aantal ouders nodig die bij de
verschillende spelletje willen staan (o.a. schminken). U kunt zich via de mail
opgeven bij Peter (p.dekkers@aves.nl).

-Denkt u aan het briefje dat bij de uitnodiging zat (één per gezin). Graag
inleveren vóór 13 juli
-Op vrijdag 13 juli kan er in verband met de activiteiten niet geparkeerd worden
bij het grote plein en bij het kleuterplein (rondje plantsoen vrijhouden…) Een
alternatief is parkeren op het kerkplein of het bloemenplein.
-Wij hopen veel ouders te verwelkomen op de receptie om Willemien het afscheid
te geven dat we haar gunnen.
Jaarplanning schooljaar 2018-2019

zie bijlage

De jaarplanning 2017-2018 is besproken met de medezeggenschapraad n.a.v.
de reacties/ opmerkingen van ouders en activiteitencommissie. Uiteindelijk richt
deze evaluatie zich voornamelijk op de extra vrije dagen van groep 1 t/m 4. De
onderbouw-leerkrachten zijn niet vrij maar gebruiken deze tijd voor collegiale
consultatie en het verzorgen van hun administratie t.b.v. leerlingvolgsysteem.
Dat deze vrije dagen voor ouders persoonlijk een probleem kunnen zijn, hebben
we begrip voor. Doordat we dit jaarlijks van tevoren plannen, kan iedereen o.i.
hier op tijd rekening mee houden.
Komend schooljaar hebben we de jaarplanning 2018-2019 voorgelegd aan de
medezeggenschapraad die hierbij ook een adviesrecht heeft. Dat advies wordt
dan meegenomen in een teamvergadering. Het team heeft daarom dit jaar ook
weer gekozen om deels wat uren in de onderbouw extra vrij te geven en
geprobeerd rekening te houden met de gegeven adviezen. In totaal hebben we
komend schooljaar een studie tweedaagse gepland en een stichting dag waarbij
alle leerlingen vrij zijn en nog 7 dagen extra voor de onderbouw, groep 1 t/m 4
vrij (t.o.v. dit schooljaar 10 dagen).
Aangezien we pas in de eerste week van het nieuwe schooljaar de jaarkalender
uitreiken aan de ouders, geef ik in de bijlage onze concept-jaarplanning weer
voor het gehele schooljaar. Zodat u ook op tijd weet wanneer de leerlingen vrij
zijn.
Mochten er nog vragen zijn over deze planning, dan hoor ik dat graag.
AVG= Algemene Verordening Gegevensbescherming 25 mei 2018
Volgens deze wetgeving moeten ook scholen aan deze wetgeving voldoen. Aves
heeft daarvoor een concept brief gemaakt die door ons nog hier en daar is
aangepast.
Wij moeten vóór ieder schooljaar dit document laten ondertekenen door onze
ouders. Het betreft toestemming voor gebruik van beeldmateriaal van de leerling
én het gebruik van leerling gegevens binnen onze gebruikte software. U kunt op
het toestemmingsformulier aangeven waar u wel of geen toestemming voor
geeft. Wij vermelden op het formulier dat u toestemming geeft voor de gehele
schoolloopbaan van de leerling. U kunt uw toestemming altijd veranderen. Aan
het eind van het schooljaar zullen we u hieraan laten herinneren middels de
nieuwsbrief.
Voor schooljaar 2018-2019 vraag ik u om het formulier digitaal of anders de
papieren versie te ondertekenen en vóór 16 juli 2018 in te leveren op kantoor of
via de mail rkbsdehorizon@aves.nl
De AVG-formulieren ( vooral blz. 2) liggen ook tijdens het 10-minutengesprek
op de tafel bij het leerplein. Alvast bedankt voor het ‘snel’ inleveren!

Trefwoord laatste ouderbrief dit schooljaar ………… zie bijlage

Ontwerpen
ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 4, thema 4

Het laatste project van Trefwoord van dit schooljaar heeft als
thema ‘Ontwerpen’.
Het woord ‘ontwerpen’ duidt op creativiteit. En dat spreekt
kinderen aan. Kinderen zijn creatief. Ze willen tekenen,
knutselen, bouwen, vorm geven.

