Nieuwsflits

Slotviering kerk
Donderdagochtend direct aan het begin van de ochtend zal er een
slotviering zijn in de kerk. Alle kinderen gaan eerst naar hun klas waarna
ze direct naar de kerk zullen gaan.De kinderen van groep 8 zijn dan al vrij
maar het zou fijn zijn als zij bij deze viering nog aanwezig zijn in de kerk.
Ook ALLE ouders, opa en oma's zijn ook van harte welkom om deze
viering bij te wonen. Wij zullen dan terugkijken op het afgelopen
schooljaar in zang, woord en gebed. Er zijn tenslotte mooie, dankbare en
soms ook verdrietige momenten geweest in dit afgelopen jaar en het is
goed om daar met elkaar bij stil te staan.

Afscheid Meester Paul, Juf Marijke en juf Sonja Meijer, 8 juli
Op vrijdag 8 juli nemen wij als school afscheid van 3 collega's omdat zij met
(vervroegd)pensioen gaan. Paul van Houwelingen en Marijke Knijnenbrug gaan
ons na 41 jaar verlaten en Sonja Meier na 20 jaar. Dit zijn meer dan 100
dienstjaren bij elkaar en al die tijd bij het katholiek onderwijs in Katwijk. Meester
Paul eerst op de Mgr. Bekkersschool in de Hoornes en juf Marijk op de St.
Jozefschool. Later werden deze 2 katholieke scholen saemngevoegd tot de RKBS
De Horizon. En daar ging ook juf Sonja werken. Wij willen dit afscheid natuurlijk
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 8 juli houden we eerst een Open Podium
voor de groepen 1 t/m 4 in de hal en daarna een Open Podium voor de groepen 5
t/m 7 (gr.8 is dan al vrij). Wij kunnen ons voorstellen dat u als ouder hen ook even
de hand zou willen drukken. Dat kan om 12.15 uur na het strijken van de
Horizonvlag. U heeft dan tot 12.45 uur de gelegenheid. Daarna zal er een
afscheidsfeest zijn voor genodigden.

Uitzwaaien juf Coby
Ook zwaaien we dit schooljaar juf Coby uit. Na heel wat jaren op de Horizon
gewerkt te hebben als onderwijsassistente heeft zij besloten haar expertise vanaf
volgend schooljaar op het Limes in Katwijk in te gaan zetten.
Juf Coby bedankt voor alles!

