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• Belangrijke data juli/augustus/september:  
17 juli: Kinderen vrij en start Zomervakantie 
  
Maandag 31 augustus weer naar school.  
 
Donderdag 10 september: schoolfotograaf 
Maandag 21 september: STUDIEDAG alle kinderen vrij  
 

• Verjaardagen:  
21 juli: Prosper uit groep Viooltjes 
26 juli: Sven uit groep Narcissen 
27 juli: Julian uit groep Anjers 
28 juli: Clarissa uit groep Lelies 
30 juli: Djordy uit groep Krokussen 
 
02 augustus: Justin uit groep Narcissen  
04 augustus: Joël uit groep Narcissen 
04 augustus: Quentin uit groep Narcissen   
05 augustus: Dani uit groep Anjers 
08 augustus: Olivier uit groep Viooltjes 
10 augustus: Rodi uit groep Anjers 
14 augustus: Diego uit groep Krokussen 

      17 augustus: Julien uit groep Rozen 
19 augustus: Finn uit groep Rozen 
23 augustus: Damian uit groep Krokussen 
29 augustus: Iyad uit groep Krokussen 
31 augustus: Delano uit groep Anjers       

 
     02 september: Shirley uit groep Tulpen 
     02 september : Tatum uit groep Lelies 
     03 september: Sophie uit groep Lelies 
 

Hieper de Piep Hoera voor alle jarigen in de zomervakantie en de 1e week erna !  
 



 

Nummer 19 | 16 juli 2020 

2 

• Aan alle ouders/verzorgers: 
Vrijdag 17 juli alle kinderen vrij 
Op vrijdag zijn alle kinderen vrij. 
De school begint weer op maandag 31 augustus. 
 
Schoolkalender 
Op onze website www.horizon.unicoz.nl (onder de knop NIEUWS -> KALENDER) staat de 
jaarkalender voor het schooljaar 2020-2021. Hierin kunt u onder andere zien wanneer 
de kinderen vrij zijn vanwege studiedagen enzovoort. 
 
Schooljaar voorbij……. 
Vandaag gaan de kinderen voor de laatste keer dit jaar naar school, morgen begint de 
vakantie. 
Hiermee komt een einde aan een heel bijzonder schooljaar. De Corona-crisis heeft veel 
‘vaste patronen’ behoorlijk in de war gebracht. De school is een tijdje dicht geweest en 
een nieuw fenomeen deed zijn opwachting: thuis onderwijs. 
Hierbij willen wij u (nogmaals) hartelijk bedanken voor het vertrouwen in onze school in 
het afgelopen jaar. Maar zéker willen wij u ook bedanken voor uw inzet en meedenken 
in dit bijzondere jaar! 
 
Wij wensen u, de kinderen en alle bekenden een hele fijne en zonnige zomervakantie!! 
 
Welkom nieuwe kinderen en nieuwe ouders, 
Als het nieuwe schooljaar begint, zullen er ook weer nieuwe kinderen op onze school 
gaan starten. 
Wij heten jullie en ook de nieuwe ouders alvast VAN HARTE WELKOM!! 
 
Verschijningsplicht na de vakantie  
De eerste twee weken van een nieuw schooljaar zijn kinderen verplicht op school 
aanwezig te zijn. Daarom vragen wij u uw vakantie zo te plannen dat uw kind inderdaad 
op de eerste schooldag aanwezig is op school, 31 augustus.  
Als er sprake is van vertraging door overmacht moet u op de eerste  schooldag de school 
bellen of mailen en dit aangeven. Verder moet u deze overmacht aantonen met 
bewijsstukken/verklaring van b.v. de reisorganisatie, vliegmaatschappij, enzovoorts op de 
dag dat u weer op school komt. 
Als u deze bewijsstukken niet kunnen overleggen, moeten wij melding doen aan de 
ambtenaar leerplicht. 
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Als u over bovenstaande vragen heeft, kunt u natuurlijk even contact opnemen met 
meester Henny. 
 
Schooltijden en ingangen na de vakantie 
Vanwege de nog steeds onzekere Corona-situatie en de voorgeschreven afstand van 
anderhalve meter, hebben wij besloten dat we de schooltijden na de vakantie hetzelfde 
zullen houden als nu. Het is helaas niet (nog) toegestaan dat ouders de school in komen. 
Wij vragen u (net als nu) te wachten buiten het hek. 
 
We gaan gebruik maken van onze twee grote ingangen (onder de overkappingen): de 
hoofdingang en de bovenbouw ingang: 
- Hoofdingang: Viooltjes, Anjers, Krokussen 
- Bovenbouwingang: Rozen, Narcissen, Anemonen, Lelies, Zonnebloemen, Tulpen 
 
 

 

 

         
 

                                        
 
 

Voor iedereen, een hele fijne zonnige zomervakantie, 
namens het team van Horizon 

                                                                             

inloop 
Schooltijden 
ma-di-do-vr 

Schooltijden woensdag groepen 

8:35 - 8:45 8:45 – 14:45 8:45 - 12:15 
Anjers, Krokussen, Rozen, 
Zonnebloemen 

8:50 - 9:00 9:00 – 15:00 9:00 - 12:30 
Lelies, Narcissen, Anemonen, 
Tulpen 

9:00 9:00 - 15:00 9:00 - 12:30 Viooltjes 


