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 Belangrijke data juni/juli:  
21 juni: Vaderdag 
 
13 juli: wisseluurtje van 0915-1015 uur 
17 juli: calamiteiten dag: kinderen vrij en start 
             Zomervakantie t/m 28 aug 2020 
 

 Verjaardagen:   
20 juni: Samuel uit groep Rozen 
22 juni:  Luuk uit groep Krokussen 

 
                                                               Gefeliciteerd en een hele fijne dag !  
 

 Aan alle ouders: 
 
Geen rapport, wel gesprek 
Vanwege de lange onderbreking door de Lock-down, komt er aan het eind van dit schooljaar géén rapport voor 
uw kind. Wel hebben wij de afgelopen weken toetsen afgenomen om het niveau te kunnen bepalen voor het 
nieuwe schooljaar. We willen met u als ouder dit schooljaar afsluiten door middel van een gesprek via Teams 
(video-bellen). Dit gesprek vindt plaats in de laatste drie weken van het schooljaar. In dit gesprek zullen we u op 
de hoogte stellen van de toets resultaten en willen we een korte indruk geven van het functioneren van uw kind 
in de afgelopen periode. Eventuele  actiepunten voor het volgende schooljaar worden benoemd. De 
aantekeningen van dit gesprekje worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. 
Helaas kunnen we u in dit gesprek waarschijnlijk nog niet vertellen in welke groep uw kind het volgend 
schooljaar komt. 
 
Voor de ouders van de kinderen in groep 8 geldt, dat zij zelf bij de leerkracht kunnen aangeven of zij een 
gesprek (via Teams) wensen. De leerkrachten van groep 8 zullen u hierover informeren. 
 
Verzoek aan de ouders van onze kleuters: 
De kinderen zijn vanaf 08.50 uur welkom op school. Uw kind wordt dan opgehaald door een juf bij het hek. Wij 
verzoeken u niet eerder dan 08.50 uur naar school te komen. Dit vanwege de RIVM maatregelen. Het wordt dan 
te druk bij het hek. Dank u wel voor uw medewerking!! 
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•   Aan alle ouders: 
Graag uw aandacht voor de nieuwe schooltijden i.v.m. corona; deze tijden blijven we 
hanteren tot en met de zomervakantie ! 
Zie de Nieuwsbrief met de tijden van 4 mei jl.                                                                                                                   
                                                              
 
 
                        Voor iedereen, een heel fijn weekend, namens het team van Horizon      
                                

                                                                             


