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1.  Voorwoord 
De herfst heeft zijn intrede gedaan: de bladeren aan de bomen beginnen te verkleuren en de straten 
en plantsoenen raken langzaamaan bezaaid met kastanjes, beukennootjes en nog veel meer 
vruchten. Paddenstoelen schieten uit de grond. Op school zie je kinderen genieten van alle 
herfstspulletjes, die zij onderweg of elders hebben gevonden. Start van een seizoen van warmte en 
gezelligheid binnenshuis. De juiste sfeer om deze Nieuwsbrief Oktober door te lezen!   
Veel leesplezier toegewenst 
 
2.  Landelijke staking Primair Onderwijs op donderdag 5 oktober 

Zoals inmiddels bekend wordt op donderdag 5 oktober 2017 in heel Nederland 
gestaakt in het basisonderwijs. De AOb en CNV Onderwijs kondigden deze 
week een staking van één dag af voor medewerkers in het PO. INNOVO 
ondersteunt deze staking, samen met de andere schoolbesturen van 

Zuid‐Limburg. U hebt daar al eerder een brief per mail over ontvangen. 
 
Voor deze staking geldt het volgende: 

 de scholen  
    voor speciaal onderwijs 

oor voldoende tijd  
    gekregen om voor deze dag een oplossing te zoeken in de opvang van hun kind(eren). 

 Deze dag  
    staking zal naar verwachting niet tot problemen leiden. 

landelijke actie in Den Haag of zijn op school voor een andere  
    invulling (actievormen) 

 
 
3.  De schoolkalender op onze website 
De vakanties, vrije dagen en de vrije vijdagmiddagen voor het schooljaar 2017-2018 staan allemaal 
vermeld in de kalender op onze website. Daar vindt u ook data van excursies en andere activiteiten. 
Meester Jos, onze nieuwe coördinator ICT-zaken, houdt dit zo goed en actueel mogelijk bij. 
  
 
4.  Onze nieuwe LeerlingenRaad 
Na spannende verkiezingsrondes in de klassen melden wij u met trots de nieuwe samenstelling van 
de LeerlingenRaad voor dit schooljaar.  
De volgende kinderen zijn door hun klasgenoten afgevaardigd:  

 

Namens de groepen 5 … + … 

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 

 

Internet: www.bs-dehorizon.nl  
https://www.facebook.com/BSdeHorizon  
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U mist nog de vertegenwoordigers uit de groepen 5. Hun verkiezing vindt in de eerste oktoberweek 
plaats, nadat zij uitgebreider geïnformeerd zijn door de kinderen van de vorige LeerlingenRaad. Hun 
namen zullen zo spoedig mogelijk daarna bekend gemaakt worden. 
 
Sinds het schooljaar 2009-2010 heeft de school in het kader van openheid en burgerschapsvorming 
een leerlingenraad. Deze wordt gevormd door kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en het directieteam, 
meester Max Mannheims en meester Jos Wetzels. Samen praten zij elke maand over allerlei zaken, 
die vanuit alle kinderen belangrijk gevonden worden of over ideeën van de directie en het team 
waarover zij de mening van de kinderen willen horen. Ook dit jaar is er een dubbele bezetting vanuit 
de groepen 8 vanwege hun noodzakelijke input enkele belangrijke zaken, die voor dit en komend 
schooljaar op de rol staan. Een van de grote activiteiten die de LeerlingenRaad zelf met veel plezier 
organiseert, is “Talent aan de Horizon”  
Dat alles valt onder burgerschapsvorming. Wij wensen de nieuwe leden heel veel succes en plezier in 
hun werk. 
 
5. Van de OuderRaad 

Maandag 2 oktober staat de reguliere OuderRaadsvergadering 
gepland.. 
  

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de “Gruwelijk eng griezelen-
speurtocht” van vrijdag 6 oktober in volle gang. Er zijn meer dan 50 
kinderen en 50 volwassenen aangemeld en de 
weersomstandigheden zien er ook gunstig uit...... Het belooft weer 
een leuke griezelige speurtocht te worden. 

 

U kunt altijd met de OuderRaad contact opnemen per mail via ouderraad.horizon@gmail.com 
Maarten van Wesel, lid OR, externe communicatie en PR 

  
 
6.  Schoolfotograaf op bezoek 
Onze schoolfotograaf VandenberghID uit Geldrop maakt op dinsdag 3 oktober de portret- en 
groepsfoto’s van alle groepen. Naar verwachting worden de foto’s na twee tot drie weken geleverd. 
Er worden géén broertjes/zusjesfoto’s gemaakt. Voor meer informatie rond de schoolfotograaf, zie:  
www.vandenberg-schoolfoto.nl/schoolfotograaf_basisonderwijs.htm   
 
Ook dit jaar weer loopt de betaling van deze foto’s via acceptgiro’s of persoonlijke machtiging. U 
ontvangt de schoolfoto’s nog steeds vrijblijvend via onze school. U kiest welke foto’s u wel of niet wilt 
behouden.  
De foto’s, die u niet wilt behouden, kunt u niet inleveren op school! U stuurt deze foto’s kosteloos (!) 
met de retourenvelop rechtstreeks terug naar schoolfotograaf Vandenberg-ID.  
De betaling van de foto’s, die u wel wilt behouden, doet u via de acceptgiro of via internetbankieren.  
Wanneer u geen foto’s retourneert en deze niet tijdig of niet voldoende betaalt, ontvangt u een 
herinnering van de fotograaf. Eventueel gevolgd door een tweede herinnering met verhoging. Daarna 
wordt de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. 
Om met de acceptgiromethode of met persoonlijke machtiging te kunnen werken heeft de fotograaf, 
naast de naam van de kinderen, ook de adressen nodig t.b.v. het herinnerings- en betalingstraject. 
Schoolfotograaf Vandenberg-ID werkt volledig volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is 
als enige schoolfotograaf ISO 9001 gecertificeerd. Het is tevens een securitybedrijf dat werkt voor 
diverse multinationals (Philips, SHELL, TNT), diverse politiekorpsen en de belastingdienst. Uw 
gegevens zijn dus bij Vandenberg-ID in veilige handen. 
In het contract tussen school en Vandenberg-ID is bepaald, dat alle, door school aangeleverde, 
gegevens alleen worden gebruikt t.b.v. deze fotoactie.  

Wij gaan uit van uw instemming en medewerking, maar hebt u als 
ouder bezwaar tegen onze overhandiging van uw adresgegevens, 
verzoeken wij u dit onze school binnen 2 weken na dagtekening 
schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen dit bezwaar dan verwerken en 
uw adresgegevens niet doorgeven aan de fotograaf. Uw kind wordt dan 
wel gefotografeerd ten behoeve van onze administratie, maar er wordt 

u dan ook geen vrijblijvend fotopakket aangeboden. Wilt u toch het pakketje foto’s van uw kind, dan 
regelt u dat rechtstreeks met Vandenberg-ID op telefoonnummer 040-2809666. 
 

https://webmail.innovo.nl/owa/redir.aspx?REF=CGzFSQTLB6GX2tvHe4052Unr3ad7fSV-mg12ih8nIpepH7Jp0OrTCAFtYWlsdG86b3VkZXJyYWFkLmhvcml6b25AZ21haWwuY29t
http://www.vandenberg-schoolfoto.nl/schoolfotograaf_basisonderwijs.htm
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7.  Activiteitenkalender voor oktober 2017. 
29 sept-05 okt Nationale Onderwijsweek 
01 oktober leerlingentelling CfI 
03 oktober portret- en groepsfoto’s door schoolfotograaf  VandenberghID 
03 oktober ouderavond communicantjes in het Juphuis (20.00-21.30 uur) 

04-13 oktober schoolproject Kinderboekenweek; thema "Gruwelijk eng! Griezelen!" 
04 oktober openingsactiviteit Kinderboekenweek op de onderbouwspeelplaats (08.45-09.00 uur) 
04 oktober   Werelddierendag: dierenzegening door kapelaan Rijo op de OB-speelplaats (12.50-13.15 uur) 
05 oktober Dag van de Leraar 
05 oktober landelijke staking Primair Onderwijs. Uw kind heeft géén school! 
06 oktober vrijdagmiddagvrij voor groepen 1-2 

06 oktober speurtocht OuderRaad (18.00-22.00 uur) 
07 oktober klussengroep aan de slag (09.00-12.00 uur; elk handje hulp is welkom!!!) 
11 oktober INNOVO-studiedag voor alle leraren en directies. Kinderen zijn vrij!!! 

11-25 oktober dieptereiniging toiletten door Swisher 
13 oktober afsluitingsactiviteiten  Kinderboekenweek  
13-27 oktober vrijdagmiddagvrij voor alle kinderen (1-8) 

14 oktober Roefeldag Scouting St. Jan Baptist en Scouting Bekkerveld  (zie http://www.roefeldag.com/ ) 
16-20 oktober Herfstvakantie!!! Géén school! Fijne vakantie toegewenst! 

23 oktober weer naar school!!!   
23+24 oktober hoofdluiscontrole door het Kriebelteam 
28 oktober begin wintertijd: zet uw klokken één uur terug! 
In deze maand vervullen diverse oud-leerlingen gedurende een week hun VO-snuffelstages op onze school 
 

 
8.  Project Kinderboekenweek 2017 rond het thema "Gruwelijk eng! Griezelen" 

Het startsein voor ons schoolproject rond de Kinderboeken-
week wordt gegeven op woensdag 4 oktober.  Overal hangen 
in school al de herkenningstekens daarvan te vinden: posters, 
slingers, verhalen en natuurlijk ………… BOEKEN!!!  
De werkgroep, gevormd door juf Nikki, juf Esther en juf 
Evelien, heeft gezorgd voor de ideeën, voor de coördinatie en 
voor het regelen van alle activiteiten en materialen.   
 
Wat gebeurt er allemaal? 
Woensdag 4 oktober: 
-Opening op het schoolplein om 8:40 door het zingen van het 
Boekenweeklied als start van de Kinderboekenweek; iedere 
bouw heeft zijn eigen opening. Om 8:50 naar de klas. 
-Onderbouw (groep 1/2/3): om 9:00uur naar de speelzaal  
Hans en Grietje spelen. Rond 9:30uur terug naar de klas en 
de tekening van Hans en Grietje maken voor de wedstrijd. 
Elke leerkracht kiest één winnaar in de klas. 

-Middenbouw: groep 4/5 gaat niet naar de gym! Om 11:00uur opening in de aula. Een stuk van een 
spannend verhaal voorlezen. In de eigen groep gaan de kinderen aan de slag met het verhaal: ze 
gaan dit verder afschrijven en tekenen. Elke leerkracht kiest één winnaar in de klas. 
-Bovenbouw (groep 6,7,8): kiezen zelf een tijd voor de opening. Uitleg voorleeswedstrijd en er wordt 
een stuk van een spannend verhaal voorgelezen. In de eigen groep gaan de kinderen aan de slag met 
het verhaal, dit gaan ze verder afschrijven en tekenen. Elke leerkracht kiest één winnaar in de klas. 
 
Dinsdag 10 oktober moeten alle verhalen en tekeningen af zijn. Elke leerkracht heeft een winnaar 
gekozen. De jury (juf Evelien, juf Esther en juf Nikki) kiezen de winnaars. 
 
Donderdag 12 oktober om 12.45-13.30uur gaan alle leerkrachten voorlezen in een andere groep.. 
 
Vrijdag 13 oktober worden de winnaars bekendgemaakt en is de prijsuitreiking.  
-09:00-10.45 uur: bovenbouw voorleeswedstrijd + uitreiking (penselen en griffels) 
-11:00-11:30 uur: onderbouw (bronzen, zilveren, gouden penseel) 
-11:30-12:00 uur: middenbouw (penselen en griffels) 
 

Biebbezoeken:     vrijdag 6 oktober:     9:00 Groep 4    11:00 Groep 3/5            13:00 Groep 5A 
dinsdag 10 oktober: 9:00 Groep 6 11:00 Groep 3A  13:00 Groep 7A 
 maandag 23 oktober: 9:00 Groep 7/8 11:00 Groep 8A 

http://www.roefeldag.com/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG_Zi6ta_WAhUDb1AKHevjCC8QjRwIBw&url=http://teomedia.nl/?page_id=29&psig=AFQjCNHuJUlpaRacNULVicVwBL2EjN4Gmw&ust=1505847553636907
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 dinsdag 24 oktober: 9:00 1/2C 
 donderdag 26 oktober: 9:00 1/2A 11:00 1/2B 
 
 
Al met al een prachtig project voor jong en oud van de gehele Horizongemeenschap met alle hulde en 
dank voor de werkgroep Kinderboekenweek. Prachtig toch? 
Foto's en filmpjes van deze activiteiten kunt u later terug vinden op onze schoolwebsite. 
 
 

9.  Leerlingentelling 1 oktober 
Op 1 oktober is in het basisonderwijs een belangrijke dag. Dan moet aan het CFI (Centraal Financiën 
Instellingen) het aantal leerlingen doorgegeven worden, dat op die dag officieel in de administratie 
ingeschreven staat. Belangrijk, want dit aantal leerlingen is bepalend voor het totale financiële budget 
en de formatieomvang voor komend schooljaar.  
Op zondag 1 oktober tellen wij 260 leerlingen. Dat is vrijwel gelijk aan het aantal kinderen op 1 oktober  
2016± een hele lichte daling, maar véél minder dan in de voorgaande schooljaren.  
Veel meer informatie over onze school èn andere scholen kunt u in de vorm van schema's en tabellen 
ook vinden op www.scholenopdekaart.nl . 
 
 

10.  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).  
 
 

8. Groenten en fruit op school (vervolg) 
In de Nieuwsbrief van september meldden wij u al, dat de kinderen gedurende 
10 schoolweken tijdens de eetmomenten groente en fruit geserveerd krijgen 
als beloning vanuit de GGZ-ZL voor het meedoen aan de “Woensdag 
Waterdag”. Uw kind zal intussen thuis al verteld hebben over de druiven, 
tomaten, appels, bananen en citrusvruchten, die het al heeft mogen nuttigen. 
Bekende en minder bekende soorten groenten en fruit zijn er te proeven.   
Ook meldden wij toen, dat onze school was ingeschreven voor de regeling 
EU-fruit, waarbij dan gedurende de periode van 13 november t/m 16 april elke 
week groenten en fruit wordt geleverd. 

En ja, hoor!  Goed nieuws! Onze school is één van de 2971 basisscholen, die mag meedoen aan EU-
Schoolfruit.  
Wij gaan er voor zorgen, dat vóór 20 oktober de belangrijke schoolfruitovereenkomst verstuurd is 
naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  
Vervolgens ontvangen we in de week vóór 13 november het startpakket met lesmaterialen en posters. 
En de week daarna starten de leveringen en kunnen alle kinderen gedurende de herfst-, winter- en 
voorjaarsweken genieten van gezonde groenten en fruitsoorten. Net in die donkere periode zijn extra 
vitamientjes en bouwstoffen juist heel erg belangrijk. Wilt u meer informatie over EU-Schoolfruit?  
Kijk dan op www.euschoolfruit.nl 
Voorwaarde is, dat de school ook in de lessen aandacht besteden aan gezond eten o.a. door 
Smaaklessen. Weer een mooie ontwikkeling in ons “Gezonde School beleid” en onze deelname in het 
project “Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)”. 
 
 
11. Hoera Vakantie!!! 
Na een mooie opstartperiode volgt er een heerlijke vakantie: de Herfstvakantie!   
Voor de kinderen en veel ouders hopelijk met zonneschijn, mooie gekleurde bomen, veel eikeltjes, 
kastanjes en paddenstoelen en veel speelpret. 
Wij wensen jullie allemaal een fijne, ontspannende vakantie toe! 
Graag zien we alle kinderen, meesters en juffen weer terug op maandag 23 oktober. 

http://www.scholenopdekaart.nl/
mailto:marilloiese.willems@innovo.nl
http://www.euschoolfruit.nl/

