
 
Apr i l  2018  

Jaargang 17,  nummer 9  

Nieuwsbrief van basisschool "De Horizon" 

Vlak na Pasen verschijnt deze Nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier bij 
het doorkijken van deze Nieuwsbrief, waar dat ook is: lekker buiten op het 
terras of nog knus in de woonkamer. Er is immers nog genoeg te beleven op 
onze school tot aan de naderende meivakantie.   
 

Voorwoord 

Van de LeerlingenRaad: TadH 2018 

De LeerlingenRaad is druk bezig met de organisatie van  “Talent aan de 
Horizon”:  hèt podium voor startende, jonge talenten.  
Op woensdagavond 9 mei (de dag voor Hemelvaart) van 19.00-21.30 in 
Cultuurhuis Heerlen.  
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 zijn al eerder uitgenodigd om mee te 
doen, zowel in de klassen als ook via eerdere Nieuwsbrieven.  
Tijdens de LeerlingenRaadvergadering van 3 april moesten we echter 
concluderen, dat het niet echt storm loopt met de aanmeldingen.  
De entreekaartjes zijn al ontworpen door Amber en Britt van de 
LeerlingenRaad en gedrukt. Ook de posters van Angela en Benthe zijn zover 
klaar om binnen en buiten de school opgehangen te worden. 
Maar het wordt natuurlijk moeilijk om ze te gaan verkopen als je niet weet 
wie er gaan optreden. De tijd begint te dringen, want de twee weken 
meivakantie zitten er vlak voor.  
Een goed programma vraagt minstens 10 optredens. Dus doe je best en meld 
je zo snel mogelijk aan met je act. Uiterlijk op 16 april, want dan wordt het 
programma samengesteld door de regisseurs Agiany, Véyda en meester Jos.  
 
(Op de foto Lune en Ilse, de winnaars van TadH 2017. 
 Zij zullen et hun winnende act traditioneel 
 TadH 2018 openen ) 
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Redakt ie:   Jos  Wetzels  

jos.wetzels@innovo.n l  

Komende 
evenementen: 

 02/04: Pasen 

 13/04: Kienen O.R. 

 20/04: Koningspelen 

 09/05: Talent aan      
           de Horizon 

 04/06+05/06+06/06: 
          schoolkamp gr 8 

 14/06: schoolreisjes 

 05/07: musical gr. 8 

Van onze Kriebelbrigade 
Meteen na de meivakantie volgt er weer een hoofdluiscontrole. Waarom dan? 
Na twee weken vakantie is de school absoluut luisvrij. In vakanties kunnen 
kinderen op andere plekken juist hoofdluis oplopen. Vandaar, dat er eigenlijk al 
op de maandag na de vakantie gecontroleers moet worden om een uitbraak van 
hoofdluis te voorkomen. Wordt er hoofdluis geconstateerd bij uw kind, wordt u 
metéén door de groepsleerkracht geïnformeerd, zodat u uw kind kunt ophalen 
om direct te kunnen starten met de behandeling (vooral véél kammen!). Dit is 
van belang om verdere besmetting te voorkomen. Tevens ontvangen alle ouders 
van de betroffen groep een email of melding via Klasbord om de komende 
dagen de haren van hun kind extra goed te kammen ter controle.  

Let op uw verkeersgedrag 

Door directe omwonenden van de school, maar ook door veel ouders van 
kinderen wordt geklaagd over overlast van mensen, die hun kind(eren) voor 
schooltijd komen brengen en/of na schooltijd komen ophalen:  
stoppen/parkeren vóór de school (doorlopende gele streep is ècht een 
stopverbod), dubbelparkeren, herhaaldelijk parkeren òp de stoep voor de 
school, hardrijden. Niet alleen op de Grasbroekerweg, maar ook in de 
Boerhaavestraat! Wij hebben de wijkagent ingeseind om dit te reguleren.   
Hij voert nu samen met de Buurt-BOA voor GMS èn Bureau Handhaving 
onaangekondigde controles uit om dan mensen aan te spreken en, indien 
gewenst, te verbaliseren. Voor wie de schoen past: mogen we op uw goede 
voorbeeld rekenen? 

 



In de week voor de meivakantie vindt de laatste levering plaats van groente 
en fruit door EU-Schoolfruit. Met de bonusweken ervóór erbij geteld, 
hebben de kinderen dan 30 weken kunnen genieten van allerlei gewassen. In 
het begin waren er nog wel reacties als “Dat lust ik niet” of “Dat ken ik niet 
en dus eet ik het niet”. Maar gaandeweg veranderde dat beeld naar “Goh, 
ik heb toch die tomaat geprobeerd en vond het toen best wel lekker”. We 
kregen reacties van ouders terug in de trant van “Ik heb nu een kind, dat 
wèl onbekende dingen wil proeven” of “Nu kan ik mijn kind een plezier 
doen met schijfjes komkommer”.  
Het was een goede keuze van de leerkrachten om af te stappen van het 
presenteren van een soort fruit of groente op vaste pauzemomenten. Door 
alles in de klassen te presenteren op goedgevulde, gemengde fruit-
/groenteschalen maakte het minder verplichtend en daardoor interessanter, 
gezelliger en uitdagender. Immers, wat is er fijner als je hard aan een 
opdracht aan het werk bent, je daarbij een lekker appeltje of stukjes 
meloen of al die andere lekkere groenten en fruit, die werden aangeboden. 
 
We mogen stellen, dat we aan het eind van de leveringen van EU-Schoolfruit 
ons doel om kinderen het belang van het dagelijks eten van groente en fruit 
te laten inzien geslaagd is. 
 
Toch zouden wij het fijn vinden UW reacties als ouders te vernemen. 
Hebben deze groente-/fruitweken u geholpen uw kind makkelijker/meer  
groente en fruit te laten eten (of juist niet)?  
Gaat u in de periode van de meivakantie tot aan de zomervakantie zelf uw 
kind groente en fruit meegeven? 
Wij willen deze ingezette gezonde ontwikkeling graag voortzetten, maar 
stel, dat wij volgend schooljaar niet meer voor die EU-subsidie in 
aanmerking komen, bent u dan bereid om òf zelf te zorgen voor 
groente/fruit in het lunchtrommeltje òf een (geringe) geldelijke bijdrage 
bijdrage te doen voor de levering van (niet-gesubsidieerd) groente/fruit? 
 
U mag de JOGG-werkgroep (juf Kim Dykstra en meester Jos) rechtstreeks 
aanspreken, u mag mailen op jos.wetzels@innovo.nl , u mag uw reactie 
ophangen op de prikborden. Kortom: reageer! 
 
De realisatie van aanbeveling 2:  het stimuleren van water drinken in plaats 
van zoete drankjes, die doorgaans veel suiker bevatten verloopt ook 
positief. Momenteel zijn nu de woensdag en de maandag onze 
‘waterdagen’. De bidons, die kinderen èn personeel vanuit JOGG hebben 
gekregen, worden regelmatig gevuld.  
Na de meivakantie zal de vrijdag ook waterdag worden. 
Tot aan de zomervakantie zullen dan maandag èn woensdag èn vrijdag de 
waterdagen zijn.  
Bedoeling is de slechte suikers te weren. We streven naar het gebruik van 
puur water, maar een stukje fruit of een groente zoals komkommer, kunnen 
het net een vleugje lekkerder maken. Ook gezond!  
Maar mengen met frisdrank of vruchtensappen is niet de bedoeling. Juist 
vanwege de slechte suikers, die daar in zitten. 
Van belang is, dat u achter de goede bedoeling van deze aanbeveling kunt 
staan, juist in het belang van de gezondheid van uw kind. Alleen dan 
kunnen wij vanuit onze ambitie “De Gezonde School” ons doel bereiken: 
kinderen bewust maken van het belang van gezond eten en drinken en 
gezond omgaan met je eigen lichaam. 
 

 

Onze weg naar de Gezonde School (2) 
 

… TEKSTVAK…… 
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Van de OuderRaad 

Pasen 
De ouderraad heeft dit jaar voor het eerst meegewerkt aan de paasochtend op 
Goede Vrijdag voor de midden en bovenbouw. De kinderen hebben een geweldige 
ochtend gehad en wij, zo mogelijk, nog meer. In een paascircuit hebben de kinderen 
binnen en buiten een aantal activiteiten ontplooit, zo is er geknutseld aan een 
mandje, eieren gezocht en kruiwagen geracet. Dat het zonnetje ook zijn best deed 
was helemaal mooi meegenomen. 
  
Kienen 
Vrijdag 13 april vindt de jaarlijkse kienavond in het Juphuis plaats, welke 
georganiseerd wordt door de ouderraad. Om 18:00 uur worden de deuren geopend en 
we beginnen om 18:30 uur. We hebben enorm veel aanmeldingen binnengekregen, 
dus het beloofd een gezellige en spannende avond te worden met hele mooie 
prijzen...... 
  
Schoolreisje 
De werkgroep schoolreisje is druk bezig om alles rond te krijgen voor dit, voor menig 
leerling, hoogte punt van het jaar. De kinderen hebben inmiddels een briefje met 
informatie mee naar huis gekregen. Groepen 1 & 2 gaan naar PeeWee in Posterholt, 
groepen 3, 4 & 5 naar Toverland in Sevenum en groepen 6, 7 & 8 reizen naar de 
Efteling 

 

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 

 

Juf Kim Boels naar Bella Italia… 

Beste ouders, 
 
Vanaf april zal ik een tijdje afwezig zijn op de Horizon.  
Ik ga van april tot november een half jaar naar Italië om daar een B&B te runnen. 
Iets heel anders, maar een uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb. 
Je ziet het vaker voorbij komen op televisie bij ‘Ik vertrek’….  
Maar ik kom ook weer terug! 
 
Dankzij de Horizon en de stichting INNOVO, mag ik deze droom verwezenlijken en ik kijk 
erg uit naar dit avontuur! 
Echter… ik zou de Horizon niet verlaten, als ik de kinderen niet met een gerust gevoel 
zou kunnen overdragen! 
 
Vanaf maandag 9 april zal Timo Wouters mijn taken in de Vissenklas overnemen tot aan 
de zomervakantie. Weer een meester op school, dat is natuurlijk ook erg leuk!  
 
Vanaf woensdag 4 april zal Pauline Couwenberg mijn taken als intern begeleider van de 
bovenstaande groepen overnemen. Pauline is Intern Begeleider op basisschool Stefanus 
in Wijnandsrade en komt mij tot aan de zomervakantie vervangen. Zij zal op maandag 
en woensdag aanwezig zijn bij ons op school.  
Zij is op deze dagen te bereiken op school, maar per mail kan natuurlijk ook: 
pauline.couwenberg@innovo.nl 
 
Ciao, arrividerci en tot in november! 
 
Juf Kim Boels 
 
 
                                        En mochten jullie mijn avontuur willen volgen,  
                                        kijk dan maar op de Facebookpagina van de B&B:  
                                        Numero Sette Cingoli B&B 
 

 

https://webmail.innovo.nl/owa/redir.aspx?REF=CGzFSQTLB6GX2tvHe4052Unr3ad7fSV-mg12ih8nIpepH7Jp0OrTCAFtYWlsdG86b3VkZXJyYWFkLmhvcml6b25AZ21haWwuY29t
mailto:pauline.couwenberg@innovo.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkh9Ok0YzaAhWG-aQKHYJsBaIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.vlaggenclub.nl/cocktailprikkers-met-italiaanse-vlag-italie-kaasprikkers-50-stuks.html&psig=AOvVaw1TG0zrYg_Mzf0quTdztZN5&ust=1522244626400847


 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Grandioze opbrengst Vastenacties 
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01 april  Eerste Paasdag; wij wensen u een Zalig Pasen toe 
02 april Tweede Paasdag: géén school! 
03-04-05-06 apr.de leerlingen van de groepen 7 werken aan de CITO-Entreetoets 
03 april  groep 1/2A: Abel-workshop-1 “Op avontuur: Piraten” (cultuureducatie-dans)  (09.00-09.45 uur) 
03 april  groep 1/2B: Abel-workshop-1 “Op avontuur: Piraten” (cultuureducatie-dans)  (09.45-10.30 uur) 
03 april  groep 1/2C: Abel-workshop-1 “Op avontuur: Piraten” (cultuureducatie-dans)  (10.30-11.15 uur) 
03 april  groep 6A: Abel-cultuurvoorstelling “Joris & de drakentemmer” (Theater Heerlen)  (13.00-14.30 uur) 
03 april  bijeenkomst LeerlingenRaad met meester Jos en meester Max (13.00-14.00 uur) 
03 april  kinderbijeenkomst K.I.E.S. (13.00-14.30 uur) 
04 april  dieptereiniging toiletten door de firma TOPP 
05 april  theoretisch verkeersexamen groepen 7   
05 april  centrale aanmelding nieuwe leerlingen en rondleiding door de school (11.00-12.00 u.)  
05 april  inventarisatie schoolverzuim en planning eventuele vervolgacties 
06 april  vrijdagmiddagvrij voor groepen 1-2 
07 april  klussengroep aan de slag (09.00-12.00 uur; elk handje hulp is welkom!!!) 
09 april  schoolzwemmen in Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur) 
10 april niet vergeten:  eerste betaaldatum Schoolreisgeld in alle groepen!!! 
10 april  kinderbijeenkomst K.I.E.S. (13.00-14.30 uur) 
12 april  groep 1/2A: Abel-workshop-2 “Op avontuur: Piraten” (cultuureducatie-dans)  (09.00-09.45 uur) 
12 april  groep 1/2B: Abel-workshop-2 “Op avontuur: Piraten” (cultuureducatie-dans)  (09.45-10.30 uur) 
12 april  groep 1/2C: Abel-workshop-2 “Op avontuur: Piraten” (cultuureducatie-dans)  (10.30-11.15 uur) 
03 april  groep 6A: Abel-cultuurvoorstelling “Joris & de drakentemmer” (Theater Heerlen)  (13.00-14.30 uur) 
13 april  vrijdagmiddagvrij voor alle kinderen (1-8) 
13 april  kienavond OuderRaad (18.30-22.00 uur) 
16-17-18 april afnamedagen Route-8-Eindtoets voor leerlingen van groep 8A. Héél véél succes!!! 
16 april  groepen 3A, 3/5B, 4A en 5A naar dierentuin Aken: afsluiting thema 4xWijzer 
16 april  schoolzwemmen in Zwemparadijs “Otterveurdt” te Hoensbroek (14.45-16.30 uur) 
17 april  maandcontrole brandveiligheid door Perfect Brandbeveiliging 
17 april  kinderbijeenkomst K.I.E.S. (13.00-14.30 uur) 

17 april  ouderbijeenkomst K.I.E.S. (16.00-17.00 uur)  

18 april  dieptereiniging toiletten door de firma TOPP 
20 april  Koningsspelen groepen 1-2:  lekker spelen in speeltuin “’t Olifantje” 
20 april  Koningsspelen groepen 3-8 gemeentelijke Koningssportdag (op sportpark Aarveld) 
20 april  vrijdagmiddagvrij voor groepen 1-2 
23 april-04 mei: Meivakantie:  fijne vakantie toegewenst!   
27 april  Koningsdag (valt altijd in de meivakantie) 
04 mei  Nationale Dodenherdenking (valt altijd in de meivakantie) 

05 mei  Bevrijdingsdag (valt altijd in de meivakantie) 
07 mei  weer naar school !!! 
07-08-09 mei hoofdluiscontrole door de Kriebelbrigade 

 

Activiteitenkalender voor april 2018 

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. 

De paaswerkgroep,dit jaar bestaande uit Verena Peters van de OuderRaad, juf Carin en juf Sanne, 
had weer een mooi programma rond het feest van Pasen voor de kinderen georganiseerd. Op vrijdag 
mooie paasactiviteiten in circuitvorm, op donderdag de geweldige eiertietsjwedstrijden:  éérst in de 
klassen en daarna de klassenwinnaars tegen elkaar in de aula met daarbij natuurlijk ook het spel met 
de supersonische eierlanceermachine. Op donderdagochtend vond de sponsorloop plaats voor de 
midden- en bovenbouwleerlingen met als motto ”Help de armste gezinnen in Mbala, Zambia”. De 
opbrengst voor de parochiële Vastenactie was boven verwach-ting: Є1018,66, een gigantisch bedrag. 
Daarbij komt nog de opbrengst van de “doosjes” uit de onderbouw. Dus de totaalopbrengst zal rond 
de €1250,-- liggen. Dat is een groot compliment waard is voor kinderen, leerkrachten en ouders!!!  
Op vrijdag is het geld overgedragen aan kapelaan  Rijo, die er voor zorgt, dat alles op de goede plek 

terechtkomt.  

mailto:marilloiese.willems@innovo.nl
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Weetjes… 
 Juf Cécile is op 28 maart weer moeder geworden. Deze keer van 

een zoon, die door het leven zal gaan als Max Horsthuis. We 
wensen juf Cécile en haar man Jasper veel levensgeluk met hun 
kinderen  Julia en Max. Kijk hiernaast naar de voorkant van het 
geboortekaartje. 
 

 Onze administratief medewerkster Maril(loiese) Willems treedt op 
vrijdag 6 april in het huwelijk met Rysiu Cierniak. Hun dochter 
Melissa, die in groep 4A zit, zal op die dag hun prachtige bruids-
meisje zijn. Maril is ook nog eens jarig op 6 april. Zij heeft dus 
dubbel feest en dat maakt het wel tot een heel speciale, 
onvergetelijke dag. Wij wensen Maril, Rysiu èn Melissa van harte 
proficiat toe en heel erg veel gelukkige jaren! 
 

 Op donderdag 5 april vindt op school voor de kinderen van de 
groepen 7 het Theoretisch Verkeersexamen plaats. Het Praktisch 
verkeersexamen wordt gehouden op donderdag 17 mei. Zorgt u er 
wel voor dat dan de fiets van uw kind tiptop in orde is en voldoet 
aan alle (fiets)veiligheidseisen! Wij wensen onze groep-7-leerlingen 
voor beide examens heel veel succes toe! 
 

 Op vrijdag 13 april vindt de regionale onderwijs(estafette)staking 
plaats voor Brabant en Limburg. Georganiseerd door alle 
onderwijsbonden en gesteund door alle onderwijswerkgevers. U 
hebt daar enkele weken geleden via een email al een brief van 
onze werkgever, Stichting INNOVO ontvangen. Daarin is te lezen, 
dat ook INNOVO deze protestactie tegen de ongelijke beloning en 
tegen de grote werkdruk in het onderwijs ondersteunt.  
Onderdeel daarvan is ook het steeds nijpender probleem van het 
ontbreken van vervangers. Om er meer inzicht in te krijgen, 
nodigen wij u uit om eens te kijken op de speciale Facebookpagina 
voor ouders onder de noemer “PO in actie-ouders” of op de 
website http://www.lerarentekortisnu.nl/ , waar scholen uit het 
gehele land vermelden welke kunstgrepen/maatregelen ze hebben 
moeten toepassen om de groep een afwezige leraar op te vangen. 
 

 Op 20 april vieren wij de Koningsspelen. De groepen 1 en 2 gaan ’s 
ochtends naar speeltuin het Olifantje en de groepen 3 t/m 8 
nemen de hele dag deel aan de gemeentelijke Koningsspelen op 
sportpark Bekkerveld. Altijd prima door de gemeente 
georganiseerd. U ontvangt nog nadere informatie hierover. 
 

 Een mededeling voor de ouders van alle moslimkinderen op onze 
school: de leerplichtambtenaren hebben ons ingelicht over de 
viering van het Offerfeest, een feest met een religieuze 
verplichting waarvoor uw kind verlof van school krijgt. Dit feest 
vindt plaats op dinsdag 21 augustus en dat is de tweede schooldag. 
Heel duidelijk is ons aangezegd, dat er landelijk één schooldag vrij 
voor staat. Het is dus uitdrukkelijk niet toegestaan om de zomerva-
kantie te verlengen om dit feest in het buitenland met familie te 
kunnen vieren. Gebeurt dat wel, dan zijn wij verplicht dit melden 
als ongeoorloofd verzuim, met alle gevolgen voor u. Tevens zijn er 
controles aangezegd. Doe uzelf en ons dat niet aan. 

 

http://www.lerarentekortisnu.nl/

