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Activiteitencommissie
Binnen de school zijn er afspraken gemaakt om de
verschillende groepen van vrijwilligers zo goed
mogelijk met elkaar te laten samenwerken. Iedereen
heeft namelijk hetzelfde doel: een school zijn met
goede onderwijskwaliteit, die zich tevens kenmerkt
door een grote betrokkenheid van ouders. Ouders van De Horizon kunnen
zitting nemen in de Activiteitencommissie (AC) van de school. De AC is de
verbindingsschakel tussen de ouders en het schoolteam. Jaarlijks nodigt
de AC alle ouders uit voor de jaarvergadering. Op deze avond legt de AC
verantwoording af (ook financieel) over het afgelopen jaar. De AC is
georganiseerd als vereniging en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. De AC komt ongeveer 5 maal per jaar bijeen om plannen uit
te werken. De AC houdt zich bezig met een aantal praktische zaken
waaronder het assisteren bij en het helpen organiseren van o.a. het
schoolreisje, het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de sportactiviteiten.
Tijdens het schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de AC een
schrijven met betrekking tot het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.
Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw tijdens de
jaarvergadering door de ouders vastgesteld. De taakverdeling binnen de
AC wordt in de nieuwsbrief vermeld.
Activiteiten commissie leden
Voorzitter:
Diana Nieuwenhuizen
Secretaris:
Carla van ‘t Erve
Penningmeester:
Liesbeth Balk/ vacature
Leden:
Rian Baas, Ilse Bronwasser,
Renate de Waal, Johan Fuite
Karin Aarnink, Judith van Wieren
Activiteitencommissie R.K. B.S. De Horizon
se.ac.horizon@aves.nl
Bank nummer: NL66RABO011.42.09.480
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Aanmelden van een leerling op de Horizon
Ruimschoots voordat uw kind de leeftijd van 4 jaar
gaat bereiken, kunt u uw kind aanmelden bij ons op
school. De directeur nodigt u uit voor een gesprek en
hij laat u de school zien. Wij stellen het zeer op prijs
als u uw kind op die dag niet meeneemt. Aan het
einde van het gesprek en de rondleiding krijgt u eerst
van de directeur een aanmeldingsformulier mee.
Als u dit heeft ingevuld, voorzien van handtekening(en) en op school heeft
ingeleverd, wordt intern eerst bekeken c.q. besproken of ons onderwijs
past voor deze leerling. Dit is een van de regels van Passend Onderwijs
binnen ons samenwerkingsverband Noordoostpolder. Binnen max. zes
weken wordt aan de ouders/verzorgers de uitslag medegedeeld. Daarna
kan uw kind ingeschreven worden middels het invullen van het
inschrijfformulier en is uw kind officieel aangenomen bij ons op school.
Kinderen die door verhuizing bij ons in Ens komen wonen doorlopen in
feite hetzelfde traject als hierboven beschreven. Bij deze categorie is het
echter wel van belang dat wij tijdig de onderwijskundige rapporten van de
vorige school onder ogen krijgen zodat ook wij ons een beeld van het
kind/de kinderen kunnen vormen. Nieuwe leerlingen, ook broertjes en/of
zusjes, die vier jaar worden vóór 1 oktober van het volgend schooljaar,
graag z.s.m. aanmelden. Dit i.v.m. de tel datum en het indelen van
groepen en personele bezetting voor dat schooljaar.
Afmelden van uw kind
Wanneer uw kind niet naar school kan komen, willen wij graag dat u dat
aan ons meldt. U kunt het beste bellen tussen 08.00 uur en 08.35 uur; Wij
weten dan, dat we ons over uw kind geen zorgen hoeven te maken.
Mocht u nog geen contact met ons hebben opgenomen, dan zullen wij na
08.45 uur contact met u opnemen met de vraag waar uw kind is.
T: (0527)251537
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Allergie
Wanneer uw kind een allergie heeft, geef dit dan door aan de
groepsleerkracht. Dan is het voor de leerkracht duidelijk wat wel of niet
toegestaan is als traktatie.
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Het is een wettelijke verplichting dat op school dagelijks meerdere
bedrijfshulpverleners (BHV-er) aanwezig zijn. De BHV-ers dragen er zorg
voor dat in geval van calamiteiten handelend wordt opgetreden en de
hulpdiensten worden ingeschakeld. Wij vinden de veiligheid van uw kind
erg belangrijk, daarom volgen een aantal leerkrachten van De Horizon de
BHV-cursus en zijn zij als zodanig
gediplomeerd.
Jaarlijks vinden herhalingsmomenten van
deze cursus plaats om de certificaten te
verlengen. Hierbij worden theorie en
praktijk opnieuw onder de aandacht
gebracht. Bij ons op school hebben de volgende personen de cursus
gedaan: Jolanda Warmolts, Helma Lohues, Ilona Sluyter, Coringe Koomen,
Sandrijn Hameetman en Peter Dekkers. Peter Dekkers is onze hoofd-BHVer en tevens veiligheidscoördinator. Ieder jaar houden wij met de
kinderen een ontruimingsoefening / brandoefening die daarna tijdens een
teamvergadering geëvalueerd wordt. Onze ontruimingsinstallatie wordt
iedere maand gecontroleerd.
Contactweek
In de contact week kunnen ouders een afspraak maken met de
groepsleerkracht om het werk van de leerling te bekijken en bespreken.
De leerkrachten zijn op maandag, dinsdag en donderdag van half vier tot
half zes bereikbaar. Op woensdag zijn de tijden aangepast. In alle groepen
komen lijsten te hangen waar u zich op kunt geven. Ook de leerkrachten
kunnen ouders benaderen.
De contactweek is dit jaar van 8 t/m 12 oktober 2018.
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Gesprek aanvragen
Wij stellen het op prijs wanneer u regelmatig contact met ons onderhoudt
om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Wij van onze kant zullen u
zo snel mogelijk informeren wanneer ons bijzonderheden opvallen die
voor u interessant of belangrijk kunnen zijn.
Wij zijn bereikbaar van 08.00 uur tot 08.20 uur in zijn/haar lokaal of op
kantoor. Ook na schooltijd zijn wij bereikbaar tot 17.00 uur. Wilt u er wel
op letten dat we soms na schooltijd een vergadering hebben.
Het bespreken van problemen in de deuropening bij het begin van de
lessen, is vaak niet zo verstandig.
Bij een formeel gesprek wordt door de betreffende persoon aangegeven
dat er een verslag van wordt gemaakt. Dit wordt ook voor gezien/akkoord
ondertekend.
Gevonden voorwerpen
Vaak gebeurt het dat er allerlei spullen op school blijven liggen.
Deze spullen worden één periode van vakantie tot vakantie
centraal bewaard in een krat naast de bibliotheek. Wij streven
ernaar om na iedere vakantie de spullen op te ruimen.
Gezinsvieringen.
In principe bereidt iedere groep bij ons op school een gezinsviering voor.
De dienst wordt gehouden in de kerk. Uiteraard is iedereen vrij om deel te
nemen aan de viering zelf, echter aan de voorbereiding op school doet
iedereen mee. Natuurlijk gaan we er wel van uit dat alle
kinderen meedoen, we hebben er tenslotte samen aan
gewerkt. Het thema wordt door de werkgroep
’gezinsvieringen’ voorgesteld en uitgewerkt.
U kunt als ouder deelnemen in deze werkgroep. Hebt u
interesse, meldt dit dan bij de groepsleerkracht.
De data van de gezinsvieringen zijn onder voorbehoud gepland samen
met de parochie. Ze staan verder in de kalender.
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Groepsbezetting
Groep 1/2:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:

juf Wendy & juf Jolanda
juf Helma & juf Anita
juf Ilona & juf Sandrijn
juf Monique S. &
juf Coringe & juf Monique P.
juf Coringe & meester Laurens,
vervanger voor juf Simone
Groep 8:
meester Peter
De werkdagen vindt u achter het hoofdstuk ‘Team’.
Groepsmail
De groepsmail van elke groep geeft de ouders alle
belangrijke informatie binnen de eigen specifieke
groep. De groepsmail komt niet op een vast tijdstip
maar wordt verstuurd indien er informatie is van de
groep voor de ouders. Deze groepsmail is alleen voor
het verstrekken van informatie naar ouders toe. Het is
geen medium om te reageren op een mail. Hiervoor kunt u het
persoonlijke mailadres gebruiken van de groepsleerkracht of nog beter de
telefoon of persoonlijk even langskomen.
Gymnastieklessen
Groep 1/2 gaat op dinsdag en donderdag gymmen in de Sporthal.
Hiervoor hebben ze alleen gymschoenen nodig, liefst met klittenband.
Deze kunnen in de gymtas gestopt worden die aan de kapstok hangt.
Met goed weer hebben de kleuters elke dag spel en beweging op ons
eigen schoolplein. Vanaf groep 3 gymmen de leerlingen verplicht in
sportkleding en gymschoenen. Wilt u erop letten dat deze gymkleding
ook wekelijks mee naar huis gaat om te wassen? Bij mooi weer sporten
de leerlingen op het schoolterrein.
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Gymtijden / (-lessen ) (sporthal)
Maandag
09.15 -10.30 uur (09.30-10.15 les ) groep 6
10.00- 11.15 uur (10.15-11.00 les) groep 5
10.45- 12.00 uur (11.00-11.45 les) groep 7
Dinsdag
08.45-10.00 uur (09.00-09.45 les) groep 1/2
13.00-14.15 uur (13.15-14.00 les) groep 3 en 4
13.45-15.15 uur (14.00-14.45 les) groep 8
Donderdag
08.45-10.00 uur (09.00-09.45 les) groep 1/2
09.30-10.45 uur (09.45-10.30 les) groep 8
10.15-11.30 uur (10.30-11.15 les) groep 3 en 4
14.00-15.00 uur (14.15-15.00 les) groep 7
Vrijdag
13.00-14.15 uur (13.15-14.00 les) groep 6
14.00-15.15 uur (14.15-15.00 les) groep 5
Hoofdluis
Het ‘luizenteam’ bestaat uit een aantal ouders. Iedere eerste
dinsdagmiddag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op
luizen. Mocht zich een probleempje voordoen dan wordt dit gemeld aan
de groepsleerkracht. De leerkracht neemt contact op met het betreffende
gezin en maatregelen worden getroffen. Als men niet weet hoe het
probleem behandeld dient te worden, kan men bij apotheek of internet
informatie krijgen omtrent de noodzakelijke maatregelen. Het luizenteam
komt ook in actie wanneer een gezin bij de leerkracht meldt dat er luizen
zijn geconstateerd. Er wordt dan contact opgenomen met het luizenteam
en alle kinderen worden gecontroleerd totdat de school weer luisvrij is.
Uiteraard is het zo dat het luizenteam op school een eerste globale check
uitvoert en dat we dan van de ouders verwachten dat ze aanvullend extra
checken. (het blijft een eigen verantwoordelijkheid). Via de mail melden
wij indien ook ouders gevraagd worden om hun kind thuis extra te
controleren.
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Huiswerk
In groep 6, 7 en 8 krijgen kinderen weleens huiswerk
mee. In groep 8 gebeurt dat wat vaker. Dit als
voorbereiding op het vervolgonderwijs. Huiswerk wordt
per groep in de groepsmail vermeld.
Inloopavond
De inloopavond is bedoeld voor de leerlingen die de ouders rondleiden in
de groep c.q. school en hun verhaal erbij vertellen. De inloopavond is dit
schooljaar gepland op dinsdagavond vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur.
Jaarplan 2018-2019
In het jaarplan vindt u uitgebreid de acties die wij gepland hebben. Dit
jaarplan vindt u ook op onze website. Hieronder treft u alleen de
onderwerpen aan:
1. Individuele cursus / opleiding vanuit Aves academie;
2. Documenten en formats evalueren en bijstellen;
3. Aandachtspunten vanuit monitoring leerling enquête en school
enquête
4. Plan van Aanpak RI&E uitvoering geven
5. Implementeren w.o.- methode Blink-Wereld
6. ICT beleidsplan 2016-2020 uitvoering geven
7. Uitwerking geven aan schoolterrein i.s.m. stichting Flevolandschap in
het kader van natuuronderwijs/biologie
8. Start project afvalscheiding i.c.m. gemeente en NME
9. Start met project ‘Zonneschool’ n.a.v. plaatsen zonnecollectoren
10. Eerste aanzet tot verdere uitwerking geven aan ‘Duurzaamheid’
binnen ons onderwijs
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Jeugdgezondheidszorg (schoolarts) GGD
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Flevoland:
De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid
en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van
alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen
en te bewaken. In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de
jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een
Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) uit. Indien mogelijk, vinden deze
onderzoeken op de school plaats. Het doel van deze onderzoeken is het
beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en ontwikkeling (zowel
lichamelijk als psychosociaal) van uw kind.
Ouders/verzorgers/jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling
Jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over de groei en ontwikkeling
van hun kind, maar ook voor vragen op het gebied van opvoeding, gedrag,
verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit).
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Flevoland is telefonisch
bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur.
GGD Flevoland
088-0029920
www.ggdflevoland.nl
Overige informatie over de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een
breed scala aan folders, is terug te vinden op de website.
Kanjertraining
De 5 afspraken die centraal staan bij de kanjertraining!
• We vertrouwen elkaar.
• We helpen elkaar.
• Niemand speelt de baas.
• Niemand lacht uit.
• Niemand doet zielig.
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Medezeggenschapraad-leden
Voorzitter:
Celine Spekschate (ouder)
Secretaris:
Irene van Steen (ouder)
Lid:
Ilona Sluyter (leerkracht)
Lid:
Coringe Koomen (leerkracht)
Adviserend lid:

Fred Lübbers (directeur)

Medezeggenschapraad (MR)
De MR is een wettelijk verplicht orgaan en een brug slaat tussen bestuur,
directeur /team en ouders. Vooral beleidszaken van zowel bestuur als
school komen hierbij aan de orde. Zij hebben in sommige gevallen een
adviserende stem of een besluitvormende stem.
Een en ander staat in het MR reglement.
De directeur is adviserend lid die op afspraak aanwezig kan zijn bij deze
vergaderingen.
De vergaderingen zijn openbaar
en staan op de jaarkalender. De
MR agenda en de notulen zijn,
na vaststelling, terug te vinden
op de site van De Horizon.
Tijdens de jaarvergadering
wordt verslag gedaan van de
verschillende onderwerpen die aan bod zijn geweest.
mr.rkbsdehorizon@aves.nl
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Nieuwsbrief (Nieuws onder de Horizon)
Om u als ouders goed op de hoogte te brengen van de gang van zaken
binnen onze school, maken we gebruik van een nieuwsbrief. Deze wordt
via de mail aan alle ouders verstrekt. Deze nieuwsbrief wordt twee
wekelijks op donderdag altijd verstuurd. De nieuwsbrief wordt dan ook op
de website geplaatst. Het is geen medium om te reageren. Hiervoor kunt
u het schoolmailadres gebruiken of nog beter de telefoon of persoonlijk
even langskomen.
Onze motto’s zijn
Kom lachend binnen, maar ga ook vooral lachend weer naar buiten!!!

Veelzijdig leren om kleurrijk te leven!!!!!
Overblijven (tussenschoolse opvang, TSO)
Kinderen kunnen dagelijks (behalve woensdag) overblijven op school. Dit
kan zowel structureel als incidenteel. Het door de ouders meegegeven
lunchpakketje wordt gezamenlijk in een leslokaal opgegeten. Hierna is er
tijd om lekker te spelen op het schoolplein. Indien het weer dit niet
toelaat spelen de kinderen binnen.
Op de Horizon wordt het overblijven georganiseerd door een team van
vrijwillige overblijfouders.
Voor de registratie van kinderen en financiële administratie maken wij
gebruik van ‘MIJNTSO’.
De kosten bedragen in het schooljaar 2018-2019 € 1,15 per
overblijfmoment. Deze worden achteraf per twee maanden gefactureerd.
Informatie Jaarkalender 2018 - 2019

Ouders ontvangen de factuur via mail en kunnen binnen 30 dagen per
IDEAL betalen.
De aanmeldingsprocedure voor ‘MIJNTSO’ staat op de website van onze
school. Lees voor meer informatie het ‘TSO reglement RKBS De Horizon'.
Uiteraard geeft u bij aanmelding de overblijfdagen door. Aan het eind van
ieder schooljaar geeft u door wat de overblijfmomenten van uw
kind(eren) zijn voor het nieuwe schooljaar.
Indien uw kind een keer niet komt kan u het afmelden via de app of site.
Als u dit voor 9.00 uur ’s ochtends doet worden er voor die dag geen
overblijfkosten berekend.
Ook kunt op dezelfde wijze uw kind juist aanmelden voor die dag.
De directeur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de TSO en
draagt verantwoording af aan de medezeggenschapsraad.
Coördinator Jessica Oosterbroek verzorgt de dagelijkse organisatie en de
financiën. De financiële administratie vindt plaats onder
verantwoordelijkheid van de AC. Indien er een prijswijziging gewenst is
heeft de MR, namens de ouders, instemmingsrecht. Jaarlijks vindt
financiële verslaglegging en verantwoording aan de ouders plaats tijdens
de 1e Algemene Ouderavond in het nieuwe schooljaar.
Het overblijfteam bestaat vaste overblijfkrachten en invalkrachten met
voldoende scholing. Alle betrokken vrijwilligers hebben vooraf een
Verklaring Omtrent Gedrag ingeleverd bij de directeur van de school. Wij
proberen voor de rust en herkenbaarheid voor de kinderen te werken
met een zo vast mogelijk TSO team.
Alleen als we voldoende vrijwilligers hebben kan deze regeling blijven
bestaan. We zijn daarom altijd op zoek naar nieuwe TSO vrijwilligers. Ook
als u niet elke week kunt, hoeft dit geen enkele belemmering te zijn om u
op te geven als vrijwilliger. U krijgt per overblijfmoment een
vrijwilligersvergoeding van € 10,00 .
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Als u een actieve bijdrage wilt leveren als vaste overblijfkracht
(bijvoorbeeld ieder week of eens per 2,3 of 4 weken) of als invalkracht
dan kunt u contact opnemen met de Jessica Oosterbroek of mailen naar
Overblijven.horizon@gmail.com
Er wordt gewerkt met een rooster dat een aantal keer per jaar wordt
opgesteld. Gebruikelijk is om te plannen ‘van schoolvakantie tot
schoolvakantie’. Het rooster van de overblijfkrachten in schooljaar 20182019 staat op internet.
Daarnaast hebben de overblijfkrachten samen een WhatsApp groep om
o.a. vervanging onderling te regelen.
Wie zich niet aan de regels houdt, kan de mogelijkheid tot overblijven
worden ontnomen.
Kinderen die niet overblijven mogen om
10 min. voor één weer op het plein.
Pauze- hap
Voor en/of In de pauze van 10.15 uur krijgen de leerlingen de kans om
iets te eten of drinken . Groep 1 t/m 2 krijgen op school fruit te eten. We
willen ouders erop wijzen dat gezond eten en drinken door ons ook wordt
gestimuleerd tijdens de lessen. Daarom houden we in de groepen 3 t/m 8
twee fruitdagen, dinsdag en donderdag: ouders vragen we dan ook om op
deze dagen alleen iets van fruit mee te geven.
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Roken
Het is verboden binnen de school en op het schoolplein te roken.

Schooltijden
Groep (onderbouw)
Groep 1 - 2 - 3 - 4
Maandag
08.45 Dinsdag
08.45 Woensdag
08.45 Donderdag
08.45 Vrijdag
08.45 -

12.00
12.00
12.30
12.00
12.00

13.00 - 15.15
13.00 - 15.15
vrij
13.00 - 15.15
vrij

Groep 5 t/m 8 (midden- bovenbouw)
Maandag
08.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Dinsdag
08.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Woensdag
08.45 - 12.30 vrij
Donderdag
08.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Vrijdag
08.45 - 12.00 13.00 - 15.15
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Team
Simone van der Linde,
groepsleerkracht groep 7
werkdagen: maandag en
woensdag t/m vrijdag

Fred Lübbers,
directeur, lid management team
werkdagen: maandag, dinsdag , donderdag
f.lubbers@aves.nl
06-27221155
Mariska Baars,
intern begeleider, lid management team,
werkdagen: dinsdag en donderdag
incidenteel leerling begeleider

Monique Plate,
groepsleerkracht groep 6,
werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Ilona Sluyter,
groepsleerkracht groep 4, BHV-er,
MR- lid
werkdagen: maandag, dinsdag,
om de week de woensdag

Monique Spijk,
groepsleerkracht groep 5,
werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag

Peter Dekkers,
groepsleerkracht groep 8,
lid management team, hoofd BHV-er,
veiligheidscoördinator en
plaatsvervangend directeur,
werkdagen: maandag t/m vrijdag

Sandrijn Hameetman-de Bruin,
groepsleerkracht groep 4,BHV-er,
werkdagen: om de week de woensdag,
donderdag, vrijdagmorgen

Helma Lohues-Bekmann,
groepsleerkracht groep 3, BHJV-er
werkdagen: maandag, dinsdag

Coringe Koomen-Spekschate,
groepsleerkracht groep 7, maandag
groepsleerkracht groep 6, dinsdag
BHV-er, MR-lid, leescoördinator
Informatie Jaarkalender 2018 - 2019
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Anita Daams-van ’t Erve,
groepsleerkracht groep 3,
werkdagen: woensdag t/m vrijdagmorgen

Jolanda Warmolts-Doggen,
groepsleerkracht groep 1/2, BHV-er,
werkdagen: woensdag t/m vrijdagmorgen

Wendy Boesewinkel,
LIO-leerkracht groep 1/2,
Werkdagen: maandag t/m woensdag

Laurens Doornberg,
Leerkracht groep 7, vervanger
werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Marjon Louwerse,
Leerkracht groep 5,
werkdag: woensdag
Gerard Lijnema,
conciërge,
werkdag: dinsdag
Informatie Jaarkalender 2018 - 2019

Uren verplicht onderwijs
Basisscholen zijn wettelijk verplicht om per groep een minimum aantal
uren onderwijs te verzorgen. In de groepen 1 t/m 4 moeten de kinderen
over een periode van vier jaar 3520 uren naar school ( 880/jaar).
Voor de groepen 5 t/m 8 gaat het in totaal om 4000 uren (1000/jaar).
Een schooldag mag voor kinderen niet langer duren dan 5,5 uur.
Het urentotaal per week voor onze school is:
groep 1 t/m 4 : 23 uur en drie kwartier (alleen vrijdagmiddag extra vrij).
groep 5 t/m 8 : 25 uur en drie kwartier.
Met aftrek van vakanties en vrije dagen komen we dit jaar in het totaal op
de volgende aantal uren:
Onderbouw groep 1 t/m 4
: 915,5 uur
Midden- bovenbouw groep 5 t/m 8
: 1000,25 uur
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
22-10 t/m 26-10-18
Kerstvakantie
24-12 t/m 04-01-19
Voorjaarsvakantie 18-02 t/m 22-02-19
Paasweekend
19-04 t/m 22-04-19
Meivakantie
23-04 t/m 03-05-19
Hemelvaartweekend30-05 t/m 31-05-19
Pinkstermaandag 10-06-19
Tweedaagse team 27+28 mei 2019
Studiedag Stichting 29 mei 2019
Hemelvaartweekend 30+ 31 mei 2019
Zomervakantie
15-07 t/m 23-08-19
Onderbouw extra vrij 16+19/11, 8+11/02,
26-07 t/m 28-07-19 i.vm. begeleiding
schoolkamp
Bovenbouw extra vrij 21-12-2018 groep 5 t/m 8 middag vrij
12-07-2019 groep 5 t/m 8 middag vrij
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Verjaardagen
Verjaardagen van leerlingen worden i.o.m. de groepsleerkracht binnen de
groep gevierd. U kunt navragen hoe laat dit gaat gebeuren. Voor de
eventuele traktatie aan de leerlingen en de leerkracht(en) vragen wij om
een gezonde traktatie te geven. Op internet vindt u leuke, goedkope
traktaties. Nogmaals wijzen wij erop dat wij graag dezelfde traktatie
ontvangen als de leerlingen. De jarige job wordt in het ’zonnetje’ gezet die
dag en ontvangt een verjaardagskaart waarop alle leerkrachten hun
gelukwens schrijven.
Verjaardagen van leerkrachten worden ook gevierd. Deze dag staat dan in
het teken van een lesvrije dag: spelletjes, drama, knutselen, puzzels, quiz
ed. Het mooiste wat de kinderen ons kunnen geven is iets wat ze zelf
hebben gemaakt of voorbereid voor deze dag.
In de groepsmail zal worden vermeld wanneer de leerkrachten hun
verjaardag vieren met de
leerlingen.
De kinderen mogen op hun
verjaardag trakteren. Met klem
wijzen wij erop dat de traktaties
een gezond karakter dienen te
hebben. Op het internet zijn
verschillende sites te vinden met
gezonde lekkere traktaties.

Extra verlof wordt alleen verleend tot een maximum van tien dagen in
een schooljaar. Dit mag de directeur eenmalig verlenen. Bij een tweede
aanvraag moet hij doorverwijzen naar de leerplichtambtenaar.
In een aantal specifieke gevallen is vrijstelling mogelijk. Hiervan kunt u
navraag doen bij de directeur. Wanneer u hem de situatie uitlegt, zal hij
met u proberen tot een oplossing te komen.

Verlof / leerplicht

Wijkagent
Ens heeft een wijkagent Jan Huizingh.
U kunt eventueel via school met hem in contact komen.
Wij hebben incidenteel contact met elkaar.
Politiebureau Emmeloord
Harmen Visserplein 3

Het is niet toegestaan om te pas en te onpas
voor kinderen verlof aan te vragen. Elk kind
dat 5 jaar is geworden is leerplichtig.
Kinderen die ingeschreven staan vanaf vier jaar vallen ook onder deze
leerplichtwet.
Er zijn twee soorten verlof: gewichtige omstandigheden en extra verlof.
Gewichtige omstandigheden zijn: bruiloften, jubileum, begrafenis ed.
Informatie Jaarkalender 2018 - 2019

Vervoer door ouders/vrijwilligers
Bij uitstapjes, excursies, etc. wordt regelmatig
gebruik gemaakt van het vervoer van leerlingen
door ouders / vrijwilligers. Ouders/vrijwilligers die
zich hiervoor aanmelden dienen over een geldige
inzittenden verzekering te beschikken! Wij raden
aan geen kinderen op de voorstoel te plaatsen of het moet uw eigen kind
zijn. Stoelverhogers is voor de jongere kinderen aan te raden.
Website
De Horizon heeft de beschikking over een eigen website. Op onze website
kunt u actuele gegevens van de school en alle groepen lezen in de vorm
van (korte) nieuwsberichten en foto’s.
Website R.K.B.S. De Horizon
www.horizon-ens.nl

8302 BW EMMELOORD
Postadres: Postbus 281
8200 AG Lelystad T:
0900-8844 Wijkagent dhr. Jan Huizingh
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Aantekeningen / opmerkingen:

Informatie Jaarkalender 2018 - 2019
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