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09-05: Talent aan
de Horizon

Ze zijn er al: de lentebodes, die ander weer en lekker buiten leven
aankondigen. Her en der groeien al klein geel hoefblad, madeliefjes,
krokussen en de vroege narcissen. Maar de “winterkou” laat zich nog niet
helemaal verdrijven. Maar langzaamaan beginnen de bladknoppen aan
diverse boom- en struiksoorten te verdikken. Het zonnetje wint al aardig aan
kracht. En dan willen de kinderen in de pauze wel eens zonder jas naar
buiten, Dan zie je vrolijke gezichten. Kortom… het voorjaar komt er aan!
Maar pas op! Het weer kan ons in de komende weken nog danig parten
spelen. Zeker is wel: de dagen worden langer, het zonlicht wordt sterker en
warmer, de natuur ontluikt. We gaan een schitterende tijd tegemoet!
Desondanks gaat het leer- en werkproces op onze school gewoon door. Er
moet nog een flinke berg werk verzet worden: op 7 maart ontvangen de
groepen 3-8 hun eerste rapport, werken we hard aan onze
onderwijsontwikkeling en maken we al weer plannen voor het schooljaar
2018-2019. Dus ook in deze maand gaat er weer heel veel gebeuren op onze
school. Een indruk hiervan leest u in deze Nieuwsbrief.
Veel leesplezier gewenst!

Van de LeerlingenRaad: TadH 2018
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) van
19.00-21.30 in Cultuurhuis Heerlen.
Start al met de voorbereidingen, denk na over ideeën,
vraag hulp aan je ouders en DOE MEE!
Inschrijfformulieren hangen op in elke groep.
(Op de foto Lune en Ilse, de winnaars van TadH 2017.
Zij zullen met hun winnende act traditioneel
TadH 2018 openen )

Van onze Kriebelbrigade
De oproep in de vorige Nieuwsbrief had een zéér positief effect! Maar liefst drie
moeders hebben zich aangemeld als Kriebelmoeder:
 Meradith Thimister, moeder van Kyrano Letsios (groep 3/5B). Zij nam in
september ook al zitting in de OuderRaad en is daar zeer meedenkend en
actief
 Inge Jalink, moeder van Mara en Sam Mullenders uit de groepen 1/2A
(vissenklas) en 1/2C (vlinderklas)
Zij hebben op woensdag 28 februari succesvol hun “eerste dienst” gedraaid
Voor een effectieve hoofdluisaanpak zie: http://www.hoofdluizen.nl/hoofdluisbehandelen-0#bestrijden
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Onze weg naar de Gezonde School
In mei 2017 heeft U een enquête ingevuld voor JOGG (jongeren op gezond
gewicht) een initiatief van de GGD en Gemeente Heerlen.
Hiermee wilden wij de levensstijl van onze kinderen op de Horizon in beeld
brengen.
Deze gegevens zijn meegenomen in een breed onderzoek dat plaatsvond op
alle Heerlense scholen. Onlangs mochten wij de school specifieke gegevens
van dit onderzoek ontvangen.
Als eerste een compliment namens JOGG voor U als ouder: we waren de
school met de meest ingevulde enquête formulieren. Dat betekent, dat ook
voor U een gezonde leefstijl belangrijk is voor uw kind!
In de factsheet achterin deze Nieuwsbrief vindt U alle resultaten terug die
op een leuke, beeldende manier zijn uitgewerkt!
Een belangrijke conclusie is dat veel van onze kinderen sport bij een
sportvereniging en dus aan beweging doet!

… TEKSTVAK……

Maar natuurlijk komen uit een onderzoek ook aanbevelingen.
Aanbeveling 1: het belang van het dagelijks eten van groente en fruit.
Voor ons was dat de reden om te starten met het EU-fruit. Iedere maandag
krijgt onze school 3 soorten fruit aangeleverd waar uw kind de hele week
onbeperkt van mag eten. Kinderen ontdekken nieuwe fruitsoorten, zien
anderen kinderen fruit eten en dat stimuleert om ook eens iets te proeven
wat je misschien niet kent. Aan het einde van de week is dan ook al het
geleverde fruit/groente op!
Aanbeveling 2: het stimuleren van water drinken in plaats van zoete
drankjes, die doorgaans veel suiker bevatten.
Ook dit hebben we opgepakt en de woensdag tot ‘waterdag’ omgedoopt.
Uit onderzoek blijkt, dat het dagelijks drinken van water i.p.v. suikerhoudende drankjes enorm bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Bovendien
scheelt het afval en is het voor uw beurs ook nog eens voordeliger. De
“woensdag-waterdag” was even wennen in het begin, maar we zien in de
klassen, dat dit heel goed gaat en goed wordt ontvangen door U als
ouders en door de kinderen.
Dit was voor ons aanleiding om hier met de medewerker van JOGG verder
over te brainstormen. Wij willen graag “woensdag-waterdag” gaan
uitbreiden.
Hoe zal dit eruit gaan zien?
De gemeente Heerlen en JOGG hebben voor ieder kind van onze school een
waterbidon beschikbaar gesteld. Een ontzettend mooi gebaar!
Zodra deze binnen zijn ontvangt uw kind deze en zal dit op klasbord bekend
gemaakt gaan worden.
Vanaf dat moment zal ook de maandag-waterdag worden. Dit gaan we doen
tot aan de meivakantie. Na de meivakantie zal de vrijdag ook waterdag
worden.
Tot aan de zomervakantie zullen dan maandag èn woensdag èn vrijdag de
waterdagen zijn. De leerkrachten doen hier natuurlijk ook aan mee en
krijgen hun eigen bidon!
De kinderen mogen de bidon mee naar huis nemen. Deze worden op de
‘waterdagen’ gevuld met water weer meer naar school genomen.
Maar ze mogen natuurlijk ook op school gevuld worden met water!!
Zo hoeft U niet te zorgen voor een beker, is er op school minder afval en
drinken we die dag allemaal gezond water!
Houdt u dus Klasbord in de gaten voor meer informatie!

Pagina 3 van 6

Nieuwsbrief maart 2018

Van de OuderRaad
Carnaval
Het was een koude vrijdagochtend toen de bonte stoet vanaf het schoolplein de wijk
in liep. Langs de weg hadden zich veel ouders, andere familieleden en
buurtbewoners verzameld om al het moois te bekijken. Dit jaar hadden de kinderen
flink geknutseld, zo liep trokken de kinderen van de vissenklas een mooi versiert
wagentje voort, liepen de bijtjes met een bijenkorf en bijtjes op een stokje en
konden we ook een mooie panda zien. Bij de kinderen van groep 7/8 liepen zelfs
twee olifanten mee. Maar bovenal was iedereen, groot en klein, versiert met een
grote glimlach.
Na de tocht door de wijk is er nog flink gefeest in de tot Zonmännekestempel
omgedoopte aula. Prinses Veyda, Prinses Bram en de raad van elf hebben enorm
genoten. De school kreeg bezoek van JVC Pannesjop met Prinses Alisha. Er waren
prachtige optredens. Er is gehost, gesprongen en polonaise gelopen. Kortom een
echt carnavalsfeest.

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

Kienen
Vrijdag 13 april vindt de jaarlijkse kienavond in het Juphuis plaats, welke
georganiseerd wordt door de ouderraad. Inmiddels hebben de leerlingen een
aanmeldingsbriefje mee naar huis gekregen. Lever het strookje uiterlijk 15 maart in
bij de juf of meester. De ouderraad is druk bezig met sponsoren zodat er, zoals ieder
jaar, mooie prijzen uit te reiken zijn. Van de opbrengst worden volgend jaar weer
leuke activiteiten voor de leerlingen georganiseerd.
Schoolreisje
De werkgroep schoolreisje is druk bezig om alles rond te krijgen voor dit, voor menig
leerling, hoogte punt van het jaar.
In februari had de ouderraad vergaderpauze, maar de werkgroepjes draaien
evengoed op volle toeren door. Op 22 maart om 20.00 uur vergaderen we weer in de
lerarenkamer.
Interesse om meer te weten over de werkzaamheden van de ouderraad? Kom dan
gezellig langs.

Inentingsprogramma DTP/BMR GGD Zuid Limburg
De GGD Zuid Limburg voert eind maart 2018 weer de vaccinaties uit tegen BMR
(Bof, Mazelen, Rodehond) en DTP (Difterie, Tetanus, Polio). Alle jongens en meisjes,
die geboren zijn in 2009 ontvangen in de week van 5 maart een persoonlijke
uitnodiging voor deelname aan de vaccinatiecampagne.
De GGD vaccineert binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) grote groepen
kinderen tegelijkertijd. Dit kan betekenen dat leerlingen onder schooltijd zijn
uitgenodigd voor de vaccinaties.
De vaccinaties van 9 jarigen vinden in twee sessies plaats. De helft van deze groep
wordt uitgenodigd in maart en de andere helft in september/oktober, afhankelijk
van de postcode van hun woonadres.
De postcodes die in maart 2018 worden opgeroepen staan vermeld op de GGD
website www.GGDZL.nl
Vaccinatiedag en –locatie:
Parkstad Limburg Stadion, Kerkrade: donderdag 29 maart 2018

Pagina 4 van 6
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.
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Aanmeldingsdata nieuwe leerlingen
De centrale aanmeldingsdata zijn voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op:
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).

Activiteitenkalender voor maart 2018
01 maart
02 maart
03 maart
05 maart
05 maart
05 maart
06 maart
07 maart
07 maart
08 maart
09 maart
12 maart
12 maart
13 maart
15 maart
16 maart
19 maart
19 maart
20 maart
20 maart
21 maart
21 maart
22 maart
23 maart
25 maart
26 maart
27 maart
27 maart
29 maart
30 maart
maart +april

centrale aanmelding nieuwe leerlingen en rondleiding door de school (09.00-10.30 u.)
vrijdagmiddagvrij voor alle kinderen (1-8)
klussengroep aan de slag (09.00-12.00 uur; elk handje hulp is welkom!!!)
groep 3A: Abel-workshop-2 “Mijnverleden” (cultuureducatie-erfgoed) (11.15-12.15 uur)
groep 3/5B: Abel-workshop-2 “Mijnverleden” (cultuureducatie-erfgoed) (13.00-14.00 uur)
schoolzwemmen in Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur)
bijeenkomst LeerlingenRaad met meester Jos en meester Max (13.30-14.30 uur)
dieptereiniging toiletten door de firma TOPP
rapport 1 voor de groepen 3 t/m 8
inventarisatie schoolverzuim en planning eventuele vervolgacties
vrijdagmiddagvrij voor groepen 1-2
schoolzwemmen in Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur)
vergadering MedezeggenschapsRaad (19.30-21.30 uur)
kinderbijeenkomst K.I.E.S. (13.00-14.30 uur)
keuring buitenspeeltoestellen door de firma Nijha
vrijdagmiddagvrij voor alle kinderen (1-8)
vervanging zand in de zandbak door de firma Linden Groen
schoolzwemmen in Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur)
begin van de lente
kinderbijeenkomst K.I.E.S. (13.00-14.30 uur)
gemeenteraadsverkiezingen (hou bij uw stem ook rekening met de belangen voor het onderwijs)
dieptereiniging toiletten door TOPP
INNOVO-mentorenbijeenkomst (16.00-17.15 uur ; Bs Kirkeveldsje-Schimmert)
vrijdagmiddagvrij voor groepen 1-2
start Zomertijd (klok gaat één uur vóóruit van 02.00 naar 03.00 uur)
schoolzwemmen in Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur)
maandcontrole brandveiligheid door Perfect Brandbeveiliging
kinderbijeenkomst K.I.E.S. (13.00-14.30 uur)
GGD-ZL: onderzoeken bij leerlingen geboren in 2009
vrijdagmiddagvrij voor alle kinderen (1-8)
diverse oud-leerlingen voldoen hun maatschappelijke stage VMBO/MAVO/HAVO-3

Week van de Lentekriebels 2018
Sinds 2012 zijn basisscholen verplicht aandacht te besteden aan seksuele vorming.
Hoe en wat is aan de scholen om te bepalen, als de vorming maar voldoet aan
Kerndoel 38 “Relaties en Seksualiteit”. Een heikel thema op veel scholen
natuurlijk, waardoor de ontwikkeling van deze vorming “met de rem erop”
verloopt. Dat concludeert ook de Inspectie Onderwijs, die nu het toezicht
hierop verscherpt heeft. Ook dit schooljaar besteedt onze school weer extra
aandacht aan het opwaarderen van dit kerndoel. We hebben wederom weer
gekozen voor een projectmatige invulling in de “Week van de Lentekriebels”.
De groepen 1/2 besteden hier aandacht aan in de week van 12 t/m 16 maart;
de groepen 3 t/m 8 doen dat in de week van 19 t/m 23 maart). Kijk voor meer info
op: https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/ouders
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Basisschool De Horizon
Grasbroekerweg 124
6412 BH Heerlen
Telefoon:
045 – 5720872

Pagina 6 van 6

E-mail:
Info.horizon@innovo.nl

Motto 2017-2018:

Facebook:

“Op onze school word je niet
één, maar vier keer wijzer"

https://www.facebook.com
/BSdeHorizon

Website:
www.bs-dehorizon.nl

