RKBS "De Horizon"
v. Bockholtstr. 3
8307 AX Ens
Tel. (0527)251537
www.horizon-ens.nl
jaargang 19 nr. 12
07-03-2019.
Belangrijke data: (rood is toegevoegd)
16-03
18-03
21-03
20-03
24-03
30-03
02-04
12-04
13-04

NL doet! Wij doen mee! U ook?
AC- vergadering
MR- vergadering
Open Dag 09.00-11.30 uur
Gezinsviering groep 1/2 10.00 uur
Zomertijd
Buitenlesdag
Koningsspelen start 08.00 uur ontbijt op school!!!!!
Gezinsviering groep 3 en groep 4 19.00 uur

Wie zijn er jarig ?
Afgelopen week waren jarig:
Vr 1 maart

Maud Meuleman (4 jaar) - groep 1/2

Zo 3 maart

Stijn de Gorter (12 jaar) - groep 8

Di 5 maart

Kai Bakker (7 jaar) - groep 3

Wo 6 maart

Gijs Nijboer

Alsnog gefeliciteerd!
Komende twee weken zijn de volgende leerlingen jarig:
Ma 11 maart

Thom Fuite (9 jaar) - groep 5

Di 12 maart

Jasper Algra (12 jaar) - groep 8
Katja Veldhoven (10 jaar) - groep 6

Wo 13 maart

Jesse van Ginkel (12 jaar) - groep 8
Bas Veld (6 jaar) - groep 3

Do 14 maart

Mariska Baars (41 jaar)

Vr 15 maart

Amy Fuite (11 jaar) - groep 7
Liva van Koulil (5 jaar) - gr

Ma 18 maart

Minte Snoek

Di 19 maart

Iris van Veen (13 jaar) - groep 8

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!
Ditjes en datjes………..
…………………..enquête AC lag ter inzage tijdens de 10- minuten gesprekken.
…………………..menige ouder heeft deze mee naar huis genomen.
…………………..graag invullen en op school inleveren deze week.
…………………..AC wil graag weten hoe ouders erover denken.

Rekening ouderbijdrage 2018-2019
Afgelopen dinsdag/ woensdag hebben de oudste leerlingen binnen het gezin de
rekening meegekregen voor de ouderbijdrage. Graag willen wij er nogmaals op
wijzen dat de onkosten die gemaakt worden door de activiteiten georganiseerd
ter ondersteuning van ons onderwijs, niet door het schoolbudget worden
vergoed. Dus graag de vrijwillige ouderbijdrage overmaken, namens de
teamleden bedankt!
Beste ouders van de kinderen van de Horizon,
Kim en Niki ornegizeren een verbetering voor de school.
Wild u aan u kinderen vragen of ze op een papiertje willen schrijven wat hun
denken dat er nog bij kan. en dan moeten ze het mee nemen naar school. en
dan in een buis in meeser frets kantoor.
Dit initiatief komt van beide leerlingen ( geweldig toch!) en is niet verder gecensureerd.
Want dat doet m.i. afbreuk aan het enthousiasme van deze twee leerlingen.
Een aanvulling op deze tekst: jullie ideetjes kunnen in de ideeëndoos gestopt worden die
vóór het kantoor van meester Fred staat. Deze ‘doos’ staat er t/m vrijdag 15 maart. De
ideeën worden natuurlijk door hen beiden beoordeeld en voorgelegd aan mij c.q. het
team. Natuurlijk ook weer teruggekoppeld via de nieuwsbrief.

Staking vrijdag 15 maart 2019 basisonderwijs + voortgezet onderwijs
Zoals in de brief van school vermeldt, zijn de leerlingen van groep 5 en groep
6 die dag vrij.
De overige leerlingen zijn gewoon op school en zullen een ludieke actie voeren.
Hierover wordt u via de groepsmail geïnformeerd.
NL-doet zaterdag 16 maart 9.00- 12.00 uur
Zaterdag 16 maart willen we onze buitenomgeving verder klaar maken m.b.v.
ouders en vrijwilligers. ( helaas levert Friesche Poort dit jaar de gevraagde tien
studenten niet i.v.m. staking 15 maart). Voor de leerkringen buiten zijn er al
boomstammetjes geleverd. Boomschors voor onder de leerkringen is ook
geleverd. Verder moet er nog een buitenkeuken bij het kleuterplein gemaakt
worden en de bestaande hinkelhokken en weggetjes opnieuw geverfd met
betonverf. Het planten van verschillende planten / bollen en boompjes staat ook
op de planning en het ontwerpen en uitvoeren van een blote voetenpad. Wie
materialen of spullen heeft t.b.v. inplanten, buitenkeuken, verfspullen,
motorzaag ed. kan dit middels de mail melden. Ook graag nog wat vrijwilligers
die mee willen werken???
Open Dag 20 maart 09.00- 11.30 uur
Bijna alle Aves scholen houden open dag op 20 maart. Opa’s, oma’s, buren,
iedereen is welkom tijdens deze ochtend. De deuren van de lokalen staan open
en mogelijk zal een leerling u willen rondleiden. Ook ouders van potentiële
nieuwe leerlingen zijn welkom. Een tweede afspraak is dan snel gemaakt.
Koffie, thee, ranja en cake staat voor u klaar in het leerplein!

Gezinsviering groep 1/2 : Geef het nog een kans! 10.00 uur
De kinderen bereiden zich goed voor op deze viering, zowel de teksten als de
liedjes. Samen bidden, zingen en antwoorden dan wordt het een inspirerende en
mooie viering. Namens team en werkgroep nodigen wij ook de andere leerlingen
en ouders uit voor deze viering.
Nieuwe groepsindeling per 18 maart
Groep 1/2 juf Wendy en juf Jolanda
Groep 2/3 juf Helma en juf Anita
Groep 3/4 juf Ilona en juf Sandrijn
Via de groepsmail worden de leerlingen vermeld in welke groep ze zijn ingedeeld.
Voor deze indeling houden we rekening met verschillende actoren: leeftijd,
sekse, niveau, werkhouding, vriendschap, aantal en voorkeur!
Dit is natuurlijk niet altijd een gemakkelijke keuze maar wij hopen en verwachten
dat u begrip heeft voor onze gemaakte keuze. Via de groepsmail zal vrijdag
aanstaande de leerlingen lijst verspreid worden binnen de eigen groep. Vanwege
de privacywet vragen we ouders deze lijsten met persoonsgegevens na gebruik
van de mail te verwijderen en niet met derden te delen. Mochten er nog vragen
zijn, dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht en/of directeur. Een
aanvulling bij deze indeling is dat we proberen binnen onze organisatie de
groepsbinding te kunnen laten plaatsvinden door regelmatig de leerlingen in de
eigen gezamenlijke groep te plaatsen: bijv. tijdens het buitenspelen van groep
1/2, of tijdens de crea-uren: tekenen, handvaardigheid, drama of zelfs tijdens
het zelfstandig werken. Tijdens onze geplande tweedaagse ( 27+28 mei) zullen
wij de organisatie van ons toekomstig onderwijs voor de groepsverdeling
bespreken. Ons schoolplan (2019-2023) moet namelijk weer opnieuw worden
geschreven.
Koningsspelen vrijdag 12 april
Dit schooljaar houden we op iedere school het koningsontbijt. We starten dan om
08.00 uur. Dus kinderen hoeven dan thuis niet te ontbijten. Na het ontbijt start
voor verschillende groepen de Koningsspelen op het sportveld of in de sporthal.
De onderbouw, groep 1 t/m 4, is dan gewoon om 12.00 uur uit. De leerlingen
van groep 5 t/m 8 blijven allemaal over met eigen meegebrachte lunch.
Het volledige programma volgt z.s.m.
Belangrijk is nog dat de middag voor groep 5 t/m 8 tot 14.00 uur is. Daarna
zijn de leerlingen vrij. Noteer dit alvast in de agenda.

