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Belangrijke data: (rood is toegevoegd)
23-01
MR / AC vergadering
08-02
Groep 1 t/m 4 zijn vrij
11-02
Groep 1 t/m 4 zijn vrij
18-02 t/m 22-02 Voorjaarsvakantie
26-02
10 min. Gesprekken
27-02
10 min. Gesprekken
28-02
Rapport mee naar huis
29-02
Carnaval op school !
16-03
NL doet! Wij doen mee! U ook?
Wie zijn er jarig ?
De komende twee weken zijn jarig:
Do 17 januari

Lynn Fuite (6 jaar) - groep 1/2

Za 19 januari

Linde Bruijnes (10 jaar) - groep 6

Ma 21 januari

Mark van Steen (12 jaar) - groep 8

Do 24 januari

Nick van 't Erve (11 jaar) - groep 7

Zo 27 januari

Stef Bastiaanssen (9 jaar) - groep 5

Vr 1 februari

Channah Beijeman (10 jaar) - groep 6

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!
Ditjes en datjes………..
…………………… in de hal van de hoofdingang hangt een monitor.
…………………… hierop willen we in eerste instantie de levering van de energie uit
de zonnepanelen laten zien.
…………………… leerlingen kunnen dagelijks zien wat het oplevert aan energie.
………………….. bovendien leren leerlingen hierbij ook dat het verbruik van school
zuiniger kan door lampen, beamers, computers niet de hele dag
aan te laten staan.
…………………… daarnaast kunnen we ook nieuwsflitsen op het scherm vertonen.
…………………… elke dag heten we onze leerlingen welkom op school.

Van de overblijfwerkgroep……… ( herinnering!)
Zoals afgesproken tijdens de jaarvergadering wordt over het schooljaar 20172018 een bedrag van € 1100,00 naar rato van de overblijfmomenten
teruggestort op de rekening van de ouders waarvan de kinderen zijn
overgebleven. Opdat de coördinator, Jessica, deze handeling kan verrichten,
heeft zij de rekeningnummers nodig van die ouders die vorig schooljaar gebruik
hebben gemaakt van onze overblijfregeling. Het is voor haar ondoenlijk om deze
gegevens uit MijnTSO te verifiëren. Dus graag uw bankrekeningnummer o.v.v.
naam rekeninghouder en naam overblijf leerling(-en) mailen naar
jessica_faber@msn.com ( jessica_ faber @msn.com)
Tweede mededeling van de overblijwerkgroep…….
De rekeningen van het overblijven zijn weer verstuurd vanuit ‘MIJNTSO’. Het kan
zijn dat deze mail in uw spam terecht komt. Indien u deze informatie accepteert
komt deze in de toekomst gewoon binnen bij uw mail.
Gezien de uitgaven m.b.t. de vergoeding van de overblijfouders, vragen wij u ook
om de rekening binnen de gevraagde termijn te betalen. Alvast bedankt voor uw
begrip.
NL- doet 16 maart 2019
In het kader van aanpassen van ons schoolplein / -omgeving dit schooljaar
hebben wij onze klus aangemeld bij NL-doet. Hiervoor hebben we dan
verschillende klussen op zaterdag 16 maart 2019 vanaf 09.00 uur. De aanvraag
is gehonoreerd en daarvoor krijgen wij € 400,00 voor verbruiksmateriaal.
Dit kan besteed worden voor o.a. betonverf tot tuinmaterialen en
planten/struiken, klim/ klautermaterialen ed. Voorwaarde voor deze subsidie is
wel dat er gewerkt wordt met vrijwilligers. Inmiddels zijn we ook door Friesche
Poort benaderd om tien studenten als vrijwilligers in te zetten. Voor hen is deze
dag dan maatschappelijke stage. Daarnaast hebben wij aangegeven dat we een
actieve ouder populatie hebben op onze school. Dus vragen wij nog ouders via
school om deel te nemen aan deze NL-doet-dag. Onze werkzaamheden/ klussen
zijn veelzijdig en creatief. Opgave graag via de mail naar school.
De Horizon is een ZONNESCHOOL !
We zijn niet zo’n school die allemaal plaquettes bij de voordeur plaatst maar in
dit geval is de plaquette ‘ZONNESCHOOL’ wel een teken dat we in ons onderwijs
bewust de leerlingen laten kennis maken met ons milieu: zowel het splitsen van
ons afval maar ook het verbruik van energie binnen de school. Schone energie is
voor de toekomst van onze kinderen van belang. Middels 78 zonnepanelen op het
achterste dak van de school gaan we de uitdaging aan om ons jaarlijks verbruik
te verlagen. Wij verbruiken momenteel op jaarbasis 17.599 Kwh. Gemiddeld per
maand is dat ongeveer 1500 Kwh. We betalen bijna € 3.000,00 aan stroom per
jaar. Vanaf eind november hebben we per maand teruggeleverd aan het netwerk:
31,91 Kwh, in december 356,84 Kwh en we staan nu in januari op 197,25 Kwh.
Deze gegevens worden binnenkort ook op de monitor getoond in een sliding.
Zodra deze sliding zichtbaar is, zullen we de plaquette naast de voordeur
ophangen.

Volgende nieuwsbrief komt op 31 januari 2019 !

