Nieuwsflits
NIEUWS VAN DE DIRECTIE:
De vakantie is weer voorbij. De leerkrachten hebben de laatste week van deze vakantie hard
gewerkt om alles klaar te maken voor het nieuwe schooljaar. Wij wensen alle ouders en leerlingen
een heel fijn schooljaar toe.
De eerste schoolweken zijn alweer voorbij. Afgelopen woensdag zijn de oudergesprekken geweest.
Deze keer zijn de ouders aan het woord geweest. De leerkrachten hebben veel gehoord over uw
kind(eren) waar zij dit schooljaar hun voordeel mee kunnen doen. U kent nu de leerkracht en wij
hopen dat daardoor de drempel laag is om iets met de leerkracht te bespreken
In de onderbouw hebben de leerlingen al jaren een goede gewoonte. De woensdag is " fruitdag".
Voor het tussendoortje nemen de kinderen een stuk schoongemaakt fruit mee naar school in plaats
van een koekje . Tot en met groep 6 zijn de leerlingen daar aan gewend, maar de groepen 7 en 8
kunnen natuurlijk deze goede gewoonte overnemen. Ook voor het drinken adviseren wij u om de
kinderen minder suikerhoudende dranken mee te geven. Water is ook prima.
Aan het begin van het schooljaar krijgt de school veel foldermateriaal om aan de leerlingen uit te
delen. De aanmeldingsformulieren voor BOBO ( 1 en 2), OKKI (3 en 4), Wild van Freek (5 en 6) en
National Geographic Junior (7 en 8) liggen beneden in da hal. U kunt daar een folder meenemen.
Squla heeft u in de klas van uw kind gekregen.

Studiedag 8 september 2016
Op donderdag 8 september heeft basisschool “De Horizon” een studiedag.
Deze dag zullen wij opvang bieden aan de kinderen bij BSO De Kleine Horizon.
Indien u opvang nodig heeft, kunt u vervroegde openstelling aanvragen via Kindplanner. Tevens kunt
u het melden bij de groep aangeven dat u gebruik wilt maken van de opvang.
Heeft u geen opvang, maar wilt u ook gebruik maken van de opvang, kunt u contact opnemen met
Daniëlle Zwanenburg op 0646056813 of per mail danielle@kokkinderopvang.nl voor meer
informatie.

Gymrooster
Op maandag hebben de groepen 6- 8A- 8B en 7 gymnastiek. Groep 6 gaat zelfstandig naar de
gymzaal en zorgt dat zij om 8.30 uur omgekleed klaar staan. Groep 7 mag aan het einde van de
middag om 15.00 uur zelfstandig naar huis. (U moet daar als ouder schriftelijk toestemming voor
geven aan juf Stefanie:stefanie@rkhorizon.nl)
Op dinsdag gymmen de groepen 5/6- 4/5 – 4 en 3. Groep 5/6 wordt ’s morgens door de ouders naar
de gymzaal gebracht. Groep 3 kan ‘s middags bij school worden opgehaald.

Het Bewaarde Land
Elk schooljaar mag groep 6 naar het Bewaarde Land. Een edacutief
natuurprogramma in het bos- en duingebied ‘Meijendel’ in Wassenaar.
Afgelopen dinsdag ging groep 6 hier voor de eerste dag naartoe.
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En wat hebben we het goed gehad. Het weer zat mee en iedereen had zijn
goede humeur meegenomen.
Bij de parkeerplaats werden we door zeebries opgehaald en zij wees ons de
weg. Al zingend mochten we onder de poort door en voor het eerst het
Bewaarde Land betreden. Hier lag voor iedereen een t-shirt klaar voor de
grote tent. Daarna trokken we het bos in op zoek naar de wachters. Die
hadden zich verstopt, maar maakten allemaal wel af en toe een geluid met
een bijzonder instrument.
Toen alle wachters gevonden waren gingen de groepjes het bos in. Hier
werden kikkers gevonden, bomen beklommen, de natuur bestudeerd en
kruiden gevonden voor in de soep.
Met de lunch hadden alle groepen zich weer verzameld bij de grote tent en
aten we gezamelijk ons brood op. Hierna werd er een lekker potje
gevoetbald met de sportieve vaders en Meester Gert en het spelletje
'kakstoel' gespeeld met de juf. Ook werden de kruiden geknipt, die we zelf
hadden gevonden in de natuur.
Hierna gingen alle groepjes het bos weer in voor een spelletje. Ondertussen
werd er in de keuken hard gewerkt aan de soep, die bij terugkomst geproefd
mocht worden. Die was erg lekker vonden de kinderen.
De voorbereidingen voor de volgende 2 dagen zijn alweer in volle gang. En
we hebben er zin in!

De stapel GEVONDEN VOORWERPEN is weer aardig
gegroeid!!!!
Mist u gym-en of zwemspullen, bekers of bakjes??
Vesten of jasjes??
Neem een kijkje bij de gevonden voorwerpen.
De spullen die vrijdag 9 september NIET zijn opgehaald, gaan naar
een goed doel.

