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         OP   ONZE   SCHOOL   WORD   JE   NIET   ÉÉN,  MAAR   VIER   KEER   WIJZER! 

 
1.  Voorwoord 
Vanaf deze plaats wensen directie, team en alle medewerkers van onze school u en de uwen alle 
goeds voor het nieuwe kalenderjaar 2018. Ook dit jaar zullen wij ons weer inzetten voor een goede en 
veilige leeromgeving voor uw kind. Iedereen is inmiddels weer volop gestart: de kinderen om de 
leerstof onder de knie te krijgen, het team om dit in goede banen te leiden en vele anderen, die 
werken aan de randvoorwaarden hiervoor. In deze Nieuwsbrief vindt u natuurlijk weer alle actuele en 
broodnodige informatie. Veel leesplezier! 
 
 
2.  Aanmeldingsdata nieuwe leerlingen 
De centrale aanmeldingsdata zijn voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op: 
  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).  
 

 
3. Van de OuderRaad 
Aller eerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. 
 
Het is een drukke tijd voor de OuderRaad. Sinterklaas, kerst en carnaval 
volgen elkaar dit jaar in rap tempo op. 
  
Deze kerst hebben we de kinderen weer laten genieten van een heerlijk kerstontbijt en een mooi 
versierde school. Misschien heb je dit zelf ook gezien tijdens de kerstmarkt. Helaas volgt snel naar het 
versieren ook weer het opruimen van al dat moois. 
  
Terwijl bij veel mensen thuis de kerstboom nog niet geruimd is, staat de carnaval al weer bijna voor de 
deur. Ook bij ons op school. De werkgroep, bestaande uit enthousiaste leerkrachten en ouders, heeft 
er al een vergadering opzitten. En, hoewel dit jaar carnavalsvrijdag een korte schooldag is, belooft het 
weer een fantastisch feest te worden. Wat we allemaal gaan doen houden we nog even stil. 
  
Op 22 januari om 20.00 uur vergadert de OuderRaad in de koffiekamer van onze school. Goede 
voornemens om de handen extra uit de mouwen te steken? Laat het ons weten of kom langs. 
 
U kunt altijd met de OuderRaad contact opnemen per mail via ouderraad.horizon@gmail.com 
Maarten van Wesel, lid OR, externe communicatie en PR 

 
 
4. Bedankt voor uw gulle gaven!  
Ook dit jaar organiseerde onze school in samenwerking met de parochie een 
Kerstpakkettenactie in het thema “Kerstmis, het feest van geven en delen".  
Kapelaan Rijo Muprappallil (foto) en José Vankan van het Parochiekantoor zijn op 
donderdag14 december in alle groepen op bezoek geweest om de kinderen te bedanken 
voor de vele, vele gulle gaven! Het was echt een succes! Zij hebben zich in het zweet 
gewerkt om al die goed gevulde zakken en dozen naar het parochiekantoor te vervoeren. 

Internet: www.bs-dehorizon.nl  
https://www.facebook.com/BSdeHorizon  
 

 

17
e
 Jaargang  nummer 05 

Januari  2018 
redactie: Jos Wetzels 
e-mail: jos.wetzels@innovo.nl 
 

 

mailto:marilloiese.willems@innovo.nl
https://webmail.innovo.nl/owa/redir.aspx?REF=CGzFSQTLB6GX2tvHe4052Unr3ad7fSV-mg12ih8nIpepH7Jp0OrTCAFtYWlsdG86b3VkZXJyYWFkLmhvcml6b25AZ21haWwuY29t
http://www.bs-dehorizon.nl/
https://www.facebook.com/BSdeHorizon
mailto:jos.wetzels@innovo.nl


2 

Dáár hebben ze er vele mooie pakketten van kunnen maken, die door hen bezorgd zijn bij mensen, 
die ze erg goed konden gebruiken. De verrassing en hun dank was groot.   
Dank jullie wel namens al deze mensen!  
 
 
5.  Activiteitenkalender voor december 2017. 
01 januari Nieuwjaar; wij wensen u het allerbeste toe voor 2018 

08 januari weer naar school 
08-januari  Zwemproject Heerlen in  Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur) 
09 januari hoofdluiscontrole door de Kriebelbrigade 
09 januari bijeenkomst LeerlingenRaad: interview met een schoolveiligheidsadviseur (12.30-14.00 uur) 
09 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst INNOVO voor personeel in Hotel van der Valk Heerlen (16.00-19.00 uur)  
10 januari hoofdluiscontrole door de Kriebelbrigade 
10 januari dieptereiniging toiletten door TOPP 
11 januari centrale aanmelding voor nieuwe leerlingen; tevens rondleiding door de school (09.00-10.30 uur) 
11 januari inventarisatie schoolverzuim en planning eventuele vervolgacties 
11 januari voorlichting “Knalrood” van de Nederlandse Spoorwegen voor de kinderen van de groepen 8  
12 januari  vrijdagmiddagvrij voor groepen 1-2 

13 januari klussengroep aan de slag (09.00-12.00 uur; elk handje hulp is welkom!!!) 
15 januari de OuderRaad versiert de school voor Carnaval (09.00-14.45 uur; elk handje hulp is welkom!!!)  
15 januari groep 7A: Abel-workshop-1 “Het menselijk lichaam” (cultuureducatie-beeldend)  (08.45-10.15 uur) 

15 januari overleg met de leerplichtambtenaar van bureau VSV-Parkstad  (09.00-10.00 uur) 
15 januari groep 8A: Abel-workshop-1 “Het menselijk lichaam” (cultuureducatie-beeldend)  (11.00-12.30 uur) 

15 januari  Zwemproject Heerlen in  Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur) 
17 januari groep 7/8B: Abel-workshop-1 “Het menselijk lichaam” (cultuureducatie-beeldend)  (08.45-10.15 uur) 

17 januari groep 1/2A: Abel-workshop-1 “Voetjes van de vloer” (cultuureducatie-ruimte)  (09.00-09.45 uur) 

17 januari groep 1/2B: Abel-workshop-1 “Voetjes van de vloer” (cultuureducatie-ruimte)  (09.45-10.30 uur) 

17 januari groep 1/2C: Abel-workshop-1 “Voetjes van de vloer” (cultuureducatie-ruimte)  (10.30-11.15 uur) 

19 januari  vrijdagmiddagvrij voor alle kinderen (1-8) 

22 januari groep 7A: Abel-workshop-2 “Het menselijk lichaam” (cultuureducatie-beeldend)  (08.45-10.15 uur) 

22 januari groep 8A: Abel-workshop-2 “Het menselijk lichaam” (cultuureducatie-beeldend)  (11.00-12.30 uur) 

22-januari  Zwemproject Heerlen in  Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur) 

22 januari  vergadering MedezeggenschapsRaad (19.30-21.30 uur)  
24 januari dieptereiniging toiletten door TOPP 
24 januari groep 7/8B: Abel-workshop-2 “Het menselijk lichaam” (cultuureducatie-beeldend)  (08.45-10.15 uur) 

24 januari groep 1/2A: Abel-workshop-2 “Voetjes van de vloer” (cultuureducatie-ruimte)  (09.00-09.45 uur) 

24 januari groep 1/2B: Abel-workshop-2 “Voetjes van de vloer” (cultuureducatie-ruimte)  (09.45-10.30 uur) 

24 januari groep 1/2C: Abel-workshop-2 “Voetjes van de vloer” (cultuureducatie-ruimte)  (10.30-11.15 uur) 

26 januari  vrijdagmiddagvrij voor groepen 1-2 

29 januari presentatie Raad van Elf en de Proclamatie van onze nieuwe Prins en Prinses Carnaval (14.00u) 
29 januari  Zwemproject Heerlen in  Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur) 
januari+februari+maart  diverse oud-leerlingen voldoen hun maatschappelijke stage VMBO/MAVO/HAVO-3   

 
 
 
6. Van de Kriebelbrigade  

Op dinsdag 9 en woensdag 10  januari heeft de 
Kriebelbrigade weer alle kinderhoofdjes 
onderzocht. Gelukkig werden er geen luisjes 
geconstateerd. Slechts bij één kind zaten 
neetjes. De ouders zijn meteen geïnformeerd, 
waardoor de behandeling kon starten en  
besmetting wordt voorkomen. Belangrijk, want 
na twee weken Kerstvakantie is de school 

sowieso hoofdluisvrij. Dank aan deze moeders, die zich hiervoor enkele uurtjes vrijmaken. 
Wij zijn wel DRINGEND op zoek naar uitbreiding van de Kriebel-brigade. Door werk- en privéomstan-
digheden hebben weer enkele moeders moeten afhaken. De hoofdluiscontroles komen nu neer op 
een wel heel erg klein groepje moeders. Als zij door de grotere druk ook gaan afhaken, zullen we 
deze controles helaas moeten gaan staken en is het beschermende, preventieve effect ervan 
verdwenen. Wie o wie stelt zich beschikbaar voor dit goede werk? Draai eens een keer mee om er 
meer inzicht in te krijgen. Info of aanmelding: Jos Wetzels, adjunct, (045 5720872 of 06 53486946 of 
jos.wetzels@innovo.nl)  
Voor een effectieve aanpak zie: http://www.hoofdluizen.nl/hoofdluis-behandelen-0#bestrijden  
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7.  Terugblik Kerstmarkt 2017   
Oei…, wat zijn we trots op de complimenten van de Kerstman himself. 
We mogen namelijk terugblikken op een zeer geslaagde en gezellige, 
sfeervolle Kerstmarkt. Alles is prima verlopen. Iedereen heeft genoten 
van al het lekkers, dat vele moeders thuis klaargemaakt hebben en 
daarna naar school gebracht hebben. Er werd flink gesmikkeld in de 
gezellig ingerichte speelzaal. Heel leuk en best goed bezocht was ook 
de tuk-tuk, waarmee op de speelplaatsen, uiteraard tegen een 
vergoeding voor het goede doel, rondjes gereden konden worden. Er werd geknutseld en eerder 
gemaakte werkjes werden verkocht. Veel kinderen en ook ouderen gingen voor een prikkie op de foto 
met de Kerstman, die het in zijn dikke pak wel erg warm had bij de tropische temperaturen in de aula. 
De drie loterijronden draaiden als een tierelier en ook voor de extra ronde met maar één, hele speciale 
prijs: een heel weekend in een volledig ingerichte stacaravan ’t Wolkje op camping “Lanaco” in 
Lanaken (B)., werden vele loten verkocht. Uiteindelijk werd er bij de afsluiting van de avond één 

winnares bekend gemaakt en wij wensen haar een heel fijn 
weekend toe. Voor ons goede doel, de stichting “Moeder met 
een missie van Jolanda Gravee, hebben we zo, na aftrek van 
alle kosten, een heel mooi bedrag bij elkaar gespaard. Hoeveel 
dat is, houden we geheim tot de Proclamatie van de Prins en 
Prinses op 29 januari. Dan zitten we toch met z’n alles bij elkaar 
en op het eind daarvan laten we onze nieuwe Prins en Prinses  
onze ingevulde cheque overhandigen aan Jolanda Gravée. 
Dank voor jullie gaven en dank aan iedereen, die op welke 
manier dan ook meegewerkt heeft aan het succes voor deze 
avond! 

 

 
 
 
. 

8. Even voorstellen:  Fenna Beckers  
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Fenna Beckers en ik ben 25 jaar. Samen met mijn vriend woon ik in 
Margraten. 
Vanaf 8 januari ben ik werkzaam als onderwijsassistente bij de Horizon. 
Alle dagen van de week ben ik op school, dus jullie zullen me vast tegen gaan komen. 
Ik verheug me erop om samen met de kinderen en de collega's te gaan werken. 
Hiervoor heb ik reeds op meerdere scholen gewerkt, zowel in het regulier als in het 
speciaal onderwijs. 
Over mezelf kan ik nog vertellen dat ik ben opgegroeid in Bruisterbosch, waar mijn 
ouders een fruitbedrijf hebben. 
Ik hou ervan om met mijn vriendinnen te sporten en leuke dingen te ondernemen. 
Stil zitten is niet mijn motto. 
Ik hoop dat ik bij de Horizon veel kinderen mag ondersteunen op weg naar hun 
toekomst.  
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9.  Wist u dat… 
… onze doos met gevonden voorwerpen weer aardig gevuld raakt?  Bent u spulletjes van uw kind 
kwijt, neem dan even met ons contact op om samen te controleren of een en ander in onze plastic bak 
zit. Alle nog overblijvende spullen gaan in de eerste week van februari naar een goed doel.  
… onze school nog steeds een voortrekkersrol vervuld voor het cultuureducatieproject “ABEL” van 
Schunck*? Dat betekent, dat er veel aandacht is voor cultuuractiviteiten op onze school in alle 
leerjaren. Kiijk maar in de “Activiteitenkalender voor januari” onder nummer 5. Cultuureducatie is al 
vele jaren één van de speerpunten van onze school. Door Abel is er een vaste vier-lessen-structuur 
ontstaan, waarbij in één thema twee workshops door externen en twee workshops door de 
groepsleerkracht gegeven wordt. Per schooljaar komen per groep twee thema’s aan de orde.  
Zo maakt elk kind in acht leerjaren kennis met alle facetten van kunst. 
 
 
 
 
10.  Van de LeerlingenRaad 
Onlangs maakte de schoolfotograaf nog een heel mooi plaatje van de LeerlingenRaad. Maken we 
meteen van de gelegenheid gebruik om  alle leden van deze hele actieve club aan u voor te stellen. 
Ook bij de Kerstmarkt waren zij heel erg betrokken in de presentaties op het podium en het bemannen 
van enkele spellen en stands.  
Op dinsdag 9 januari hebben zij in een uitgebreid interview met veiligheidsadviseur Johan Vermeulen, 
die voor INNOVO de stand van zaken rond sociale veiligheid in beeld brengt, gepraat over de 
veiligheidsbeleving van kinderen op onze school. Daarin hebben zij hun mondje wel geroerd, hoor! 
Nu gaan zij zich opmaken voor de organisatie van “Talent aan de Horizon”, onze talentenshow, die dit 
jaar op woensdagavond 9 mei (dag voor Hemelvaart) gehouden wordt. De grote zaal van het 
Cultuurhuis hebben zij al geregeld. Complimenten, dames en heren van de LeerlingenRaad! 

 

Agiany Saroebali 
(7A) 

Britt Blijdenstein 
(8A) 

Angela Nikzad 
(5B) 

Mila van Horzen   
(8A) 

Amber van As 
(8B) 

Rayhan Benamer 
(6A) 

Veyda Manders  
(7B) 

Fallon Kos  (5A) 

Benthe Eussen  
(8A) 


