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Jaargang 17,  nummer 7  

Nieuwsbrief van basisschool "De Horizon" 

Zie hier een gemoderniseerde versie van onze Nieuwsbrief. Een nieuw jasje 
was na 13 jaar wel eens nodig. Een andere lay-out, die voor de redacteur nog 
even wennen is. Het maken van deze Nieuwsbrief kostte toch even meer tijd 
dan anders, maar dan heb je wel wat. Uw feedback, uw mening, uw tips zijn 
van harte welkom. In dit nieuwe plaatje past wellicht ook wat meer inbreng 
vanuit de groepen, zodat het ook voor de kinderen aantrekkelijk wordt om de 
Nieuwsbrief te lezen. We werken er aan. We streven ook naar meer nieuws 
over de onderwijsontwikkelingen op onze school. Zelfs uit Japan is interesse 
naar de aanpak op onze school en de resultaten daarvan. 

Februari is een maand, die bol staat van diverse schoolzaken. Op 7 februari 
werken de leerkrachten hard aan de verwerking van de M-toetsen van het 
CITO-leerlingvolgsysteem. De kinderen zijn dan vrij!  
De vrijdag daarop vieren we Carnaval 2018. Dan krijgen de carnavalskleuren 
rood, geel en groen overal de overhand. Op 15 januari hebben de 
OuderRaadsleden en hulpouders de aula prachtig versierd en zijn in de 
gangen maskers, slingers, ballonnen en serpentines opgehangen. Heel veel 
dank daarvoor! In alle groepen wordt gewerkt aan de performance in de 
optocht. De werkgroep Carnaval, bestaande uit leerkrachten en 
OuderRaadsleden, heeft de lijnen uitgezet. De leerkrachten en de kinderen 
werken die plannen uit. Uit dit alles blijkt , dat de Vasteloavend, onderdeel 
van onze rijke Limburgse cultuur ook in onze school nog volop leeft!   
Wij wensen u "inne sjunne Vasteloavend" en veel leesplezier met deze 

Nieuwsbrief! 

Voorwoord 

Van de LeerlingenRaad 
De kinderen van de LeerlingenRaad nodigen nu al alle kinderen van de groepen 
4 t/m 8 uit om met een act deel te nemen aan  “Talent aan de Horizon”.  
Dit podium voor startende, jonge talenten vindt plaats op woensdagavond 9 
mei (de dag voor Hemelvaart).  
Start al met de voorbereidingen, denk na over ideeën,  vraag hulp aan je 

ouders en DOE MEE! 
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Redakt ie:   Jos  Wetzels  

jos.wetzels@innovo.n l  

Komende 
evenementen 

 09-02: Carnaval 

 25-03: Rapport 1 

 02-04: Pasen 

 22-04: Koningspelen 

 09-05: Talent aan      
           de Horizon 

Herhaalde oproep! 
Onze Kriebelbrigade is dringend aan versterking toe!  
Door het afhaken van enkele moeders door werk- en privéomstandigheden 
komen de hoofdluiscontroles 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. Op 19 en 20 februari 
staan de reguliere “na-een-vakantie-controles” weer gepland. 
Meer 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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Sinds maandag 29 januari is de school weer helemaal in carnavalstemming. 
Door de ouderraad is er weer prachtig versierd, de aula is omgedoopt tot de 
Zonmännekestempel en Prins Bram & Prinses Véyda zijn geproclameerd. 
Dit alles is natuurlijk pas de aanloop van het grote carnavalsfeest. 
 
Op vrijdag 9 februari is het zover, het grote Horizon carnavalsfeest barst 
weer los. Dit jaar valt de carnavals vrijdag op een korte schooldag. Dat 
betekent dat het programma korter is dan voorgaande jaren en dat de 
kinderen van af 12:15 vrij zijn. 
 
Na het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar weer een optocht gelopen. 
De kinderen en wij zouden het héél erg fijn vinden als heel veel ouders en 
buurtgenoten langs de optochtroute staan! Bij slecht weer gaat de optocht 
helaas niet door. 
 
De route is als volgt: school – Grasbroekerweg (richting stad) –  Sittarderweg 
– Leo Moonenstraat – Grasbroekerweg – Edisonstraat – Röntgenstraat – 
Boerhaavestraat – Grasbroekerweg - school.  
 
Het programma van onze grote carnavals viering is als volgt: 

 ’s Morgens starten de kinderen, verkleed en wel, in hun eigen klas 

 Daarna wordt er opgesteld voor de optocht 

 Omstreeks 9:30 start de optocht, achter aan deze stout bevinden 
zich Prinses Véyda (Manders) en Prins Bram (van Wesel) 

 Na de optocht wordt er even gepauzeerd, en kunnen de kinderen 
genieten van een heerlijke nonnevot  

 Daarna volgt er een programma in onze Zonnemännekestempel, met 
een aantal spetterende optredens.  

 De kinderen sluiten af in hun eigen klas en hebben van af 12:15 vrij. 

 Leerkrachten, stagiaires en ouderraad ruimen de boel op, hulp is 
welkom. 

 
Zoals ieder jaar zijn er enkele spelregels 

 Géén speelgoedwapens meenemen in verband met de veiligheid 

 Alsjeblieft géén confetti vanwege het poetsen 

 Zorg voor een fijne sfeer zonder ruzie: carnaval is het feest van de 
lach! 

 Ook is er een lokaal ingericht voor kinderen, die niet tegen de 
drukte kunnen of die het vele geluid niet verdragen; daar kunnen ze 
onder toezicht van enkele juffen tekenen of spelletjes doen 

 De kinderen houden zich aan de aanwijzingen van de hulpouders en 
de meesters en juffen 

Alaaf, het is bijna carnaval 
 

Deze dag is een gewone 
verplichte schooldag, 
waarop een aan de 
Onderwijsinspectie 
gemelde en toegestane, 
culturele activiteit 
gehouden wordt, waarbij 
alle kinderen geacht 
worden aanwezig te zijn. 
Afwezigheid zonder 
toestemming wordt bij 
de afdeling leerplicht van 
Bureau VSV Parkstad 
opgegeven als 
ongeoorloofd verzuim. 
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Zie ook: 

www.winkbulle.nl 

 

 

“Vier Vasteloavend 

in 

Sjpassemig, 

Ós eege 

Heële” 

 

 

 

“Vasteloavend 

same!” 
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Van de Winkbülle 

  

Van de OuderRaad 

Het is jullie vast niet ontgaan dat de carnavalssfeer er weer goed in zit op school. 
Afgelopen maandag was de proclamatie van onze nieuwe Prins en Prinses (zie elders 
in de nieuwsbrief). Maar het echte feest moet nog komen, op 9 februari trekt eerst 
een optocht door de straten van Grasbroek, voordat het feest op school begint. De 
werkgroep Carnaval heeft er hard aan getrokken om alles tijdig geregeld te krijgen 
en ook dit jaar belooft het weer een schitterende, zij het korte, dag te worden. 
  
Ook dit jaar wordt er weer een kienavond georganiseerd door de ouderraad. Deze 
avond vindt plaats in april op vrijdag de 13de, dat beloofd dus extra spannend te 
worden. Een uitnodiging en inschrijfformulier volgt nog, maar 13 april kan alvast 
genoteerd worden. 
  
Ook voor het schoolreisje is al heel veel geregeld. Voor kinderen is deze dag altijd 
een van de hoogte punten van het schooljaar en ook later zullen ze nog met veel 
plezier terugdenken aan de schoolreisjes die ze in hun onbezonnen jeugd hebben 
meegemaakt. De werkgroep schoolreisje zorgt dat deze dag weer geweldig gaat 
worden. Informatie over het schoolreisje en de ouderbijdragen volgt zo spoedig 
mogelijk. 
  
In februari heeft de ouderraad vergaderpauze, maar de werkgroepjes draaien op 
volle toeren door. Op 22 maart vergaderen we weer, 20:00 in de lerarenkamer. 
Interesse om meer te weten over de werkzaamheden van de ouderraad? Kom dan 
gezellig langs. 

 

Helaas verschijnen de Winkbülle dit schooljaar niet op carnavalsvrijdag. Steeds meer 
scholen zijn dan alleen maar ’s morgens open en daardoor krijgen zij het programma 
niet meer rond. Voor alle “vrijdag-ochtend-scholen” is een tweejaarlijks roulatie-
rooster opgesteld. Onze school wordt dus komend schooljaar bezocht. 
 
Alle kinderen van onze school zijn wel uitgenodigd om het Eëzelkesbal van de 
Winkbülle bij te wonen. Op carnavalsmaandag ‘s middags In de sfeervolle tent op het 
altijd héél gezellige Pancratiusplein. Onze school promoot dit, omdat wij dit een 
stukje overdracht van de Limburgse en Heerlense cultuur vinden passend in ons 
cultuureducatiebeleid. Alaaf!!!  

 

Door: 
 
Maarten van Wesel, lid OR, 
externe communicatie en PR 

 
 
 
 
U kunt altijd met de OuderRaad 
contact opnemen per mail via 
ouderraad.horizon@gmail.com 

 

http://www.winkbulle.nl/
https://webmail.innovo.nl/owa/redir.aspx?REF=CGzFSQTLB6GX2tvHe4052Unr3ad7fSV-mg12ih8nIpepH7Jp0OrTCAFtYWlsdG86b3VkZXJyYWFkLmhvcml6b25AZ21haWwuY29t


 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De centrale aanmeldingsdata zijn voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op: 
 
  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).  
 

Aanmeldingsdata nieuwe leerlingen 
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01 februari centrale aanmelding nieuwe leerlingen en rondleiding door de school (09.00-10.30 u.)  
02 februari  vrijdagmiddagvrij voor groepen 1-2 
03 februari klussengroep aan de slag (09.00-12.00 uur; elk handje hulp is welkom!!!) 

05 februari schoolzwemmen in Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur) 
06 februari bijeenkomst LeerlingenRaad met meester Jos en meester Max (13.30-14.30 uur) 
07 februari alle kinderen hebben géén school vanwege de werksessie Zorg IB-leerkrachten!!!  
07 februari werksessie Team-IB rond bijstelling groepsplannen n.a.v. M-toetsen CITO (08.45-16.30 uur) 
07 februari dieptereiniging toiletten door de firma TOPP 
08 februari inventarisatie schoolverzuim en planning eventuele vervolgacties 
09 februari extra stagedag PABO-studenten 
09 februari carnavalsactiviteiten op school: optocht; hossen & springen; optredens 
09 februari  vrijdagmiddagvrij voor alle kinderen (1-8) 
10-11-12-13 febr. Carnaval! Voor wie dit viert: wij wensen u hele fijne dagen toe 
12-16 februari carnavalsvakantie 
14 februari ♥♥♥Valentijnsdag♥♥♥ 
18 februari presentatiemis  communicanten (kerk Schandelen) (11.00-12.00 uur) 
19 februari weer naar school 
19-20 februari hoofdluiscontrole door de Kriebelbrigade 
19 februari schoolzwemmen in Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur) 
20-28 februari schooladviesgesprekken VO groep 8A en 8B 
21 februari dieptereiniging toiletten door TOPP 
21 februari herhalingscursus BHV-ers (module brand) (Smit & Partouns-Geleen, 13.30-16.30 uur) 

22 februari PABO-1 en 2 studenten starten in hun nieuwe groepen 
23 februari groepen 7+8: gastles door Camilla van Keulen van ADV (Anti Discriminatie Voorziening) 
23 februari  vrijdagmiddagvrij voor groepen 1-2 
26 februari groep 3A: Abel-workshop-1 “Mijnverleden” (cultuureducatie-erfgoed)  (11.15-12.15 uur) 

26 februari groep 3/5B: Abel-workshop-1 “Mijnverleden” (cultuureducatie-erfgoed)  (13.00-14.00 uur) 

26 februari schoolzwemmen in Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur) 
26 februari-01mrt  groepen 1 t/m 7 oudergesprekken 
27 febr+01 mrt avondsessies oudergesprekken 
28 februari herhalingscursus BHV-ers (levensreddens handelen) (Smit & Partouns-Geleen, 13.30-16.30 uur) 

februari+maart +april diverse oud-leerlingen voldoen hun maatschappelijke stage VMBO/MAVO/HAVO-3   

 

Activiteitenkalender voor februari 2018 

Mooie cheque voor “Moeder met een missie” 

Na afloop van de Proclamatie van Prins Bram en Prinses Véyda op maandagmiddag 
29 januari werd een cheque ter waarde van € 1200 uitgereikt aan “Moeder met een 
missie”. De stichting van mevrouw Jolanda De Groot-Gravee was het goede doel van 
onze Kerstmarkt 2017 (www.moedermeteenmissie.com). In haar toespraakje 
vertelde ze, dat zij zeer blij verrast was met dit onverwacht hoge bedrag. Ze 
bedankte alle kinderen en leerkrachten, en indirect ook alle ouders, die op de een 
of andere manier hebben meegewerkt, voor hun geweldige inzet voor een prachtige 
Kerstmarkt. Ze zegde toe, dat ons geld heel goed besteed zou worden voor de 
bijzondere kinderen waar zij zich voor inzet. 

Bel gerust voor een 

afspraak! 

U krijgt een 

informatief gesprek 

en een rondleiding 

door de hele school. 

U beslist daarna od u 

direct wilt 

aanmelden of later 

wilt beslissen. 

mailto:marilloiese.willems@innovo.nl
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"Houd jij van spelletjes?  
Misschien vind je schaken wel leuk. Een spel met veel verschillende stukken en 
verschillende mogelijkheden. 
 
Heb je nog nooit geschaakt, maar wil je het graag leren?  
Dan kun je je aanmelden voor de schaakles op school.  
Die begint op woensdagmiddag 21 februari.  
Elke woensdag geeft meneer Arjan (Smit) van schaakvereniging Heerlen dan 
schaakles van 13.00 tot 14.00 uur in de aula.  
 
Jongens en meisjes vanaf groep 5 mogen zich hiervoor aanmelden.  
Ook jongens en meisjes die al vaker geschaakt hebben, mogen natuurlijk 
meedoen! 
 
Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 19 februari bij meester Max of bij je 
eigen juf. 
 
De schaaklessen zijn gratis!  
 
Aan het eind van het schooljaar kun je ook een schaakdiploma behalen.  
Plezier in schaken staat echter voorop! 

 
 
INVULFORMULIER: 
 
Naam: ......................................................   uit groep ..... 
 
Wil graag meedoen aan de schaakles op de woensdagmiddag 
Mijn ouders vinden het goed. 
 
 
Handtekening ouder/verzorger:   ……………………………………………………………………… 
 
Datum:                                        ……………………………………………………………………… 

 

Schaken op school 

Basisschool De Horizon 

Grasbroekerweg 124 

6412 BH  Heerlen 

 

Telefoon: 

045 – 5720872 

 

E-mail: 

Info.horizon@innovo.nl 

 

Facebook: 
https://www.facebook.com 
/BSdeHorizon  

 

Website: 

www.bs-dehorizon.nl 

 

Motto 2017-2018: 
 
“Op onze school word 
je niet één, maar vier 

keer wijzer" 
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Vorige week heeft de GMR-INNOVO de vakantieregeling 2018-2019 goedgekeurd. 
Voor u nu al de data hiervan: 

 Herfstvakantie:   15 t/m 19 oktober 2018 

 Kerstvakantie:  24 december 2018 t/m 04 januari 2019 

 Carnavalsvakantie: 04 t/m 08 maart 2019 

 Meivakantie:  22 april t/m 03 mei  (= inclusief Tweede Paasdag) 

 Hemelvaartvakantie: 30 t/m 31 mei 2019 

 Tweede Pinksterdag: 10 juni 2019 

 Zomervakantie:  08 juli t/m 16 augustus 2019 

Schoolvakanties 2018-2019 
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