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1. Voorwoord
Wat een heerlijke zachte herfst hebben we ook dit jaar weer! Mooi weer afgewisseld met wind en
regen, met nog altijd fantastisch gekleurde herfstblaadjes aan de bomen en schitterend herfstachtig
zonlicht. Wat een charme heeft dit jaargetijde toch: gezelligheid, warmte zoeken in huis, de Sint in
aantocht, voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest èn de Kerst worden al getroffen…. Althans op
school wel: teamleden en ouderraadsleden zijn al volop aan het denken en organiseren. Veel
leesplezier toegewenst!

2. Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 9 november neemt onze
school voor de zesde keer deel aan het
Nationaal Schoolontbijt, een hele
gezellige en leerzame activiteit, waarbij
het belang duidelijk wordt gemaakt van
een goed en gezond ontbijt voor een
waardevolle schooldag. U krijgt
hierover via de mail nog informatie over.

3. Resultaat van een Klussenochtend
Op Kluszaterdag 7 oktober
had het Klussenteam een
rijkelijk gevuld klussenlijstje
af te werken. Eén van die
klussen was het onkruidvrij
en toonbaar maken van de
containerberging annex
personeelsfietsenstalling.
Kluspapa Ron Grooten vond
dat het perfecte werk voor
hem en werd daarbij
geassisteerd door Meike
Kleintjens van groep 6A. Zij
is de dochter van Lars
Kleintjens, ook een zeer
actieve klusvader. De foto’s
hiernaast laten overduidelijk
het resultaat zien van het
werk van Ron en Meike. Het
ziet er weer pico bello uit èn
dat willen we graag zou
houden ook.
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4. Activiteitenkalender voor november 2017.
01-02 november migratie naar Windows 10 en upgrade Officepakket (beschikbaarheid computers gering;
telefoon- en mailverkeer kan beperkt zijn)
02 november
centrale aanmelding voor nieuwe leerlingen; tevens rondleiding door de school (09.00-10.30 uur)
02 november
inventarisatie schoolverzuim en planning eventuele vervolgacties
03 november
vrijdagmiddagvrij voor groepen 1-2
04 november
klussengroep aan de slag (09.00-12.00 uur; elk handje hulp is welkom!!!)
06 november
klassenobservaties door de trainers van het bureau “VierKeerWijzer”
06 november
bijeenkomst LeerlingenRaad met meester Jos en meester Max (13.00-14.00 uur)
06-13-20-27 nov. Zwemproject Heerlen in Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur)
07 november
studiedag team rond "VierKeerWijzer"; de kinderen hebben géén school!!!
08-22 nov
dieptereiniging toiletten door Topp (voorheen Swisher)
09 november
Nationaal Schoolontbijt (08.45-10.00 uur)
10 november
vrijdagmiddagvrij voor alle kinderen (1-8)
11 november
St. Maartensviering (parochie H. Hartkerk Schandelen) (18.30 uur)
17 november
vrijdagmiddagvrij voor groepen 1-2
18 november
landelijke intocht van Sinterklaas op televisie in Dokkum
20 november
vergadering OuderRaad (20.00 uur) gevolgd door Sinterklaasversieringen aanbrengen
24 november
vrijdagmiddagvrij voor alle kinderen (1-8)
28 november
interne INNOVO-audit op onze school
30 november
vergadering MedezeggenschapsRaad (19.30-21.30 uur)
In deze maand vervullen diverse oud-leerlingen gedurende een week hun VO-snuffelstages op onze school

5. Vertrouwenspersonen/contactpersonen op onze school
We willen expliciet de aandacht vestigen op juf Kim Dykstra-Pieters van groep 8A. Zij
is de “leerkracht-contact-/vertrouwenspersoon” van De Horizon, waar ouders en
kinderen terecht kunnen voor een vertrouwelijk gesprek.
Voor de kinderen: zij is er voor jou als met niemand durft te spreken of kunt spreken
over pestgedrag op school of thuis, jij je ergens heel erg ongelukkig over voelt, je
geen raad weet met een situatie, enz.. Zij luistert naar je, stelt vragen om tot het
echte probleem door te dringen en zal je op weg helpen naar een oplossing.
Voor de ouders: bent ergens niet tevreden over binnen school en weet u niet hoe
hiermee om te gaan, dan kan juf Kim u hierbij helpen om de juiste weg te
bewandelen. Uitgangspunt is ook hier, dat dit gesprek vertrouwelijk is.

?

Helaas kunnen we in dit artikel nog steeds geen foto plaatsen van de “ouder-contact/vertrouwens-persoon”. Volgens de regels moet er namelijk een vertrouwenspersoon
zijn vanuit de leerkrachten èn één vanuit de ouders.
Vorig schooljaar hebben we al een oproep gedaan, maar helaas heeft zich toen
niemand gemeld.
Vandaar nog eens deze oproep: wie wil namens de ouders de contactpersoon zijn,
waarbij de kinderen in vertrouwelijke sfeer hun probleem kwijt kunnen en die hen helpt
in het nemen van de juiste stappen? Geïnteresseerd? Bel/mail even met juf Kim…

6. Aanmeldingsdata nieuwe leerlingen.
De centrale aanmeldingsdata zijn voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op:
2 november – 7 december
11 januari – 1 februari – 1 maart – 5 april – 17 mei – 7 juni
Om een afspraak te maken, neemt u even persoonlijk, telefonisch of per email contact op met
Marilloiese (045 5720872 of marilloiese.willems@innovo.nl).
7. Studiedag team 2 over “Vier x Wijzer”
Op DINSDAG 7 november hebben de kinderen géén school!
De juffen en meesters wel, maar dan heel anders. Zij gaan heel praktisch met de trainers van
VierKeerWijzer aan de slag naar aanleiding van de lesbezoeken van de dag ervoor. De trainers gaan
dan in de klassen kijken hoe wij VierKeerWijzer nu vorm geven. Tijdens de studiedag worden
aanpakken getraind en krijgen leerkrachten vele tips mee om heel efficiënt te werken in de
voorbereidingen van de thema’s. Alles gericht op verbetering ten dienste van uw kind!
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De datum van deze studiedag staat ook vermeld op de websitekalender en in de email, over alle vrije
vrijdagmiddagen en andere vrije dagen, die u al eerder hebt ontvangen. We delen u dit nogmaals tijdig
mee, zodat u in de gelegenheid bent om eventuele opvang te kunnen regelen.
Noteert u alstublieft de datum van deze vrije dag in uw agenda!

8. Nog eens opfrissen: de Vier stappen van VIERxWIJZER.
Sinds vorig schooljaar zijn wij op het leerstofgebied “Oriëntatie op jezelf en op de wereld” (voorheen
Wereldoriëntatie) overgestapt op de aanpak VIERxWIJZER. Leerkrachten èn kinderen zijn nog altijd.
Voor leerkrachten betekent het wel extra investering in planning en verdieping, maar dat is het wel
waard als je daar goed gemotiveerde leerlingen voor terugkrijgt. Nieuwe begrippen in het onderwijs
zijn nu “Vragenbord”, “Themamuur”, “Experimenteren”, “Ervaren”, “Themavragen”, “Ik-vragen
(onderzoeksvragen)”, “Portfolio”, “Presenteren”…
Hieronder vindt u een korte omschrijving van de vaste
VIER-structuur van elk thema:

V van VRAGEN:
De leerkracht bepaalt wat de kinderen minimaal in het
thema moeten leren. De doelen worden middels vijf
themavragen aan de kinderen gegeven met de
opdracht, dat ze die aan het einde van de
themaperiode moeten kunnen beantwoorden. Deze
vragen vinden een plek op het zogenaamde
“Vragenbord”. In de leerkrachtlessen of het klassikaal
behandelen van de kaarten besteedt de juf aandacht
aan de vijf vragen. Tijdens die lessen maken de
kinderen aantekeningen.
Als de groep het goed aankan, kan de leerkracht er
ook voor kiezen om de vragen achterwege te laten en
het aan de kinderen zelf over te laten wat zij leren.

I van IK:
Bij de start van het thema inventariseert de leerkracht
klassikaal wat de kinderen al weten over het
onderwerp en wat ze te weten zouden willen komen.
Middels woorden, plaatjes en vragenkaartjes wordt een
themamuur gemaakt. Op de themamuur worden alle
woorden en plaatjes in rubrieken bij elkaar gehangen.
Aan het einde van iedere les stelt de juf de vraag of er
een nieuw woord en/of informatie voor de themamuur
is. “Is er nog iets ontdekt wat de moeite waard is om te delen?”. Zo laat de
themamuur gedurende het thema zien welke kennis er is opgedaan en wat de
grote verbanden zijn.
Veel scholen, die met VierKeerWijzer-model werken, voegen ook hun
woordenschatlijsten toe aan de diverse thema’s.

E van EXPERIMENTEREN en ERVAREN:
Naast de leerkrachtlessen, die eenmaal per week plaats-vinden, krijgen de
kinderen de gelegenheid om zelfstandig te experimenteren en te ervaren door
keuzes te maken uit de opdrachten op de achterkant van de informatiekaarten.

R van REFLECTIE en RESULTAAT:
Aan het einde van de themaperiode doet ieder kind op zijn eigen wijze verslag
van zijn opbrengsten en/of geeft antwoord op de vijf vragen. Het werken met
een portfolio, waarin foto’s, werkjes en werkstukken worden bewaard, is hierbij
een extra aanvulling.
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9. Onze nieuwe LeerlingenRaad is compleet
In de vorige Nieuwsbrief konden we u nog niet melden, wie er namens de groepen 5 in de
LeerlingenRaad zou plaatsnemen. Nu is dat wel bekend. Kijk maar in het schema hieronder.
Op maandagmiddag 6 november komt de LeerlingenRaad in zijn complete samenstelling voor de
eerste keer bij elkaar.
Namens de groepen 5

Fallon Kos + Angela Nikzad

Namens groep 6

Rayhan Benamer

Namens de groepen 7

Agiany Saboerali + Veyda Manders

Namens de groepen 8

Mila van Horzen + Britt Blijdenstein + Benthe Eussen + Amber van As

10. Van de OuderRaad
- De befaamde speurtocht georganiseerd door de OuderRaad is
weer geweest. Het was weer een leuke en geslaagde avond. De
werkgroepje had weer heel wat voorbereidingen vooraf getroffen.
Dat leidde tot een super uitgezette “Gruwelijk eng griezelenspeurtocht”. Ook op school was er van alles te doen en te genieten
voor de kinderen, hun ouders en andere deelnemers. De werkgroep
wil tevens de ouders bedanken die heerlijk hadden gebakken voor
iedereen.
- Onze eerstvolgende activiteit is Sinterklaas. Op maandag 4 december bezoeken de Sint en zijn
hulppieten onze school. U bent van harte uitgenodigd om bij zijn verrassende entree in de ochtend bij
aanvang van de school aanwezig te zijn. Spannend!!!!
- Denkt u: het lijkt mij ook leuk om mee te organiseren of gewoon te helpen bij diverse activiteiten
neem dan contact met ons op of sluit bij een eerstvolgende vergadering gezellig aan.
Ouderbetrokkenheid bij een school is BELANGRIJK!!!
Alle leuke herinneringen aan activiteiten uit uw eigen schooltijd wilt u toch ook creëren voor uw kind?
Dit kan niet zonder hulp. Vele handen maken licht werk!!!! Wij horen graag van u.
U kunt altijd met de OuderRaad contact opnemen per mail via ouderraad.horizon@gmail.com
Maarten van Wesel, lid OR, externe communicatie en PR

11. Grote helpers op de middenbouwspeelplaats
Geef ze een kruiwagen, een schop en enkele bezems en
je hebt géén kind aan ze! Deze drie werkers van het
eerste uur hebben zich tot taak gesteld op de vele
afvallende herfstblaadjes op de middenbouwspeelplaats
op te ruimen. Die kiepen ze dan “achterom” bij de
bovenbouwspeelplaats op de braakliggende grond bij de
poort. Inmiddels heeft de gemeente voor deze helden een
“bladvalbak” voor de fietsenstalling geplaatst.
Die wordt nu heel ijverig gevuld. Uiteindelijk wordt de
“bladhoop” achterom óók naar deze bak verhuisd.
Elke middagpauze komen ze trouw hun spulletjes vragen
aan meneer Ronald of aan meester Jos. Heel trots gaan
ze dan aan de slag. Deze mannen van het eerste uur
hebben intussen een heleboel volgers/helpers gekregen.
Goed voorbeeld doet goed volgen.
Deze activiteit past precies in onze schoonmaakactie van
“Heerlen Schoon”. Het werk van deze jongens mogen we
in het logboek voor deze actie opnemen en dat levert weer
credits op voor onze school.
Jongens, jullie zijn echte kanjers! Wij zijn trots op jullie!
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12. Pensionado’s
Ze wilden beiden géén groots afscheid en dat hebben we gerespecteerd. In een kleine, intieme
teambijeenkomst hebben we op woensdagmiddag 27 september op een gepaste wijze afscheid
genomen van meester Leo van den Boom en juf Herma van den Heuvel.
Een korte, passende toespraak van directeur Max Mannheims, een mooi beeldje ter herinnering en
vele lieve woordjes, kaartjes, zoenen, handjes en cadeautjes van collega’s.
Daarna een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
Beiden zijn per 1 oktober gaan genieten van een zeer welverdiend pensioen.
Juf Herma heeft voornamelijk gewerkt in de lagere
groepen en met name de kleuters..
De laatste jaren lag haar hart heel erg bij de begeleiding
van de kinderen in de Schakelklas. Deze kinderen krijgen
door haar speciale aanpak op taalgebied een steuntje in de
rug. Daar ging ze vol overgave voor. Juf Herma blijft op
donderdag de kinderen van de schakelklas ook na haar
pensionering nog begeleiden tot na de Carnaval.

Meester Leo werkte voornamelijk in de hoogste groepen. De
laatste jaren ontpopte hij zich tot een echte ICT-specialist. Niet
alleen onze school, maar ook Bs Eikenderveld, (V)SO De Pyler
en voorheen ook Bs Swentibold mochten gebruik maken van
zijn uitgebreide kennis van computers en bijbehorende
software, digitale borden, internettoestanden, WiFi en zo meer.
Maar hierdoor verdween hij wat op de achtergrond en kenden
kinderen hem niet meer als meester, maar meer als “die
meneer, die alle computers en zo kan maken”

Met groot respect voor hun inzet, kennis en liefde voor het vak nemen we afscheid van deze twee
lieve persoonlijkheden. Meester Leo en juf Herma, dank voor alles en we hopen jullie natuurlijk nog
wel eens op onze school terug te zien. De koffie en thee staat altijd klaar voor jullie.
Geniet met volle teugen van jullie nieuwe levensfase en blijf vooral gezond.

13. Kans op mindere bereikbaarheid
Op woensdagmiddag 1 november en donderdag 2 november KÀN het zijn, dat onze school beperkt
bereikbaar is per telefoon of email. Op die dagen vindt er op al onze systemen een upgrade plaats
naar Windows 10 en naar Office 2016. Voor het werken in de klassen betekenen deze omzettingen,
dat de computers en de digitale borden niet of heel beperkt gebruikt kunnen worden. Maar wellicht valt
het allemaal heel erg mee.
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Beste ouder/verzorger,

8. Groenten en fruit op school (vervolg)

Van 13 november tot en met 20 april doet de school van uw kind(eren) mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in
de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt om in de klas op te
eten tijdens het eetmomentje.

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit
te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op uw school
De drie vaste groente- en fruitdagen op onze school worden:
Maandag, dinsdag en donderdag (???????????????????????)
Op deze dagen hoeft u dus géén “ochtend-pauze-hap” mee te geven. (???)

euschoolfruit.nl
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het
Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese
Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het
programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
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