RKBS "De Horizon"
v. Bockholtstr. 3
8307 AX Ens
Tel. (0527)251537
www.horizon-ens.nl
jaargang 19 nr. 02
20-09-2018.
Belangrijke data: (rood is toegevoegd)
20-09
Ouder informatie avond groep 7 aanvang 20.00 uur
24-09
Ouder informatie avond groep 6 aanvang 20.00 uur
25-09
Ouder informatie avond groep 8 aanvang 20.00 uur
26-09
Activiteiten Commissie vergadering ( A.C.) 20.00 uur
27-09
Tussen Schoolse Opvang vergadering ( T.S.O. ) 20.00 uur
30-09
Gezinsviering groep 7 en 8 10.00 uur
02-10
Start project Afval 13.15 uur Bloemenplein
03-10
Start Kinderboekenweek ‘thema ‘Vriendschap’
04-10
Uitgestelde MR vergadering 20.00 uur
08-10 t/m 12-10 Contactweek
10-10
Studiemiddag team
16-10
Afsluiting project Afval
16-10
Teamvergadering Identiteit
17-10
AC vergadering 20.00 uur
18-10 t/m 19-10 Tweedaagse directeuren AVES
22-10- t/m 26-10 Herfstvakantie
Wie zijn er jarig ?
De komende week is jarig……
Za 22 september
Wo 26 september

Mart Omta (11 jaar) - groep 8
Vera Opdam (10 jaar) - groep 7

Vr 28 september

Tobi van Veen (9 jaar) - groep 6

Zo 30 september

Derek Noordeloos (7 jaar) - groep 3

Ma 1 oktober
Wo 3 oktober

Tim van der Meulen (10 jaar) - groep 7
Ché Luna Danhof (12 jaar) - groep 8

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!

Ditjes en datjes………..
-

In het kader van het afval project zijn / gaan de groepen 7 en 8 van alle
drie de scholen naar de vuilverwerking HVC te Lelystad.

Scholencross opgave
In de bijlage treft u nogmaals het opgaveformulier aan t.b.v. deelname aan de
scholencross van 23 oktober en / of scholencross 10 november.
Inleveren vóór 25 september 2018 bij de groepsleerkracht!
Alvast bedankt!
Gezinsviering groep 7/8
30 september om 10.00 uur is er weer een gezinsviering in de kerk. De
werkgroep gezinsviering heeft weer een mooie viering gemaakt voor de groepen
7 en 8. Het thema is: Wie hoort erbij? U komt toch zeker ook ?
Afval project
We starten op dinsdagmiddag 2 oktober. De leerlingen van alle drie de
basisscholen lopen in optocht naar het Bloemenplein. Hier worden we ontvangen
door de wethouder. Het project is vanuit gemeente en HVC gesubsidieerd en
door NME ( Natuur en Milieu Educatie) en IVN ( Instituut voor Natuuronderwijs
en Duurzaamheid) in een project uitgewerkt. Verschillende leskisten en losse
projecten zullen in de groepen worden behandeld. HVC geeft de scholen
verschillende containers per groep ( papier, GFT, plastic en rest) om gescheiden
afval in de klas te promoten. Wat we thuis al doen, moeten we natuurlijk ook op
school handhaven.
De opening op het Bloemenplein zal uniek zijn: een ‘muzikale’ uitvoering door de
leerlingen van de groepen 8 van de drie scholen op de verschillende
afvalcontainers. Daarnaast een gezamenlijk lied ter afsluiting.
Iedere school adopteert een stukje ‘openbaar groen’ wat ze met de kinderen
zullen schoon houden.
Dinsdag 16 oktober is er per bouw een voorstelling over ‘Afval’ Meer informatie
volgt nog.
U bent natuurlijk allemaal welkom op het
Bloemenplein op 2 oktober om 13.15 uur!
Contactweek
Tijdens de contactweek kunnen ouders een afspraak maken met de
groepsleerkracht om het werk van de leerling(-en) te bekijken en te bespreken.
De leerkrachten zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30-17.30 uur
bereikbaar.
In alle groepen komen lijsten te hangen hierop kunt u de tijd aangeven. U kunt
natuurlijk ook mailen naar de groepsleerkracht.

