
 

1 

 
 

Nummer 7 | 20  februari 2020 
 
Belangrijke data: 

 

 Carnaval op school: vrijdag 21 februari kinderen daarna om 12.30 uur vrij 

 Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari – vrijdag 28 februari                                                         
maandag 2 maart starten we weer ! 

 Donderdag 5 maart, open huis  tussen 15.00 en 15.30 uur 
 

 Verjaardagen:   
22 februari: Quinten uit groep Rozen 
29 februari: Prince uit groep Zonnebloemen 
01 maart: Furginio uit groep Zonnebloemen 
05 maart: Laila uit groep Tulpen   

Gefeliciteerd en een hele fijne dag !        

 

 Vrijdag 21 februari zijn de leerlingen om 12.30 uur uit    

 
Daarna begint de voorjaarsvakantie. We starten weer op maandag 2 maart !!  

• Vrijdagochtend 21 februari is het Carnaval op De Horizon:   

Deze ochtend mogen de leerlingen verkleed naar school komen. Laat uw kind iets aantrekken waar hij of zij zich 
prettig in voelt. Een petje of hoedje, een jasje of een grappige broek zijn ook al goed. In de aula is er een gezellige 
disco waar de leerlingen lekker kunnen dansen, zingen enz. 
De groepen hebben deze ochtend geen gymlessen. Wij gaan er een mooi feestje van maken. 
Alaaf! 
 

 
Hoe handelt de school als er een incident met of tussen kinderen plaatsvindt? 
Beste ouders, 
Op onze fantastische school De Horizon zorgen wij er dagelijks voor dat de kinderen zich geborgen en veilig 
voelen. En dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Wij voelen ons daar zeer verantwoordelijk voor. 
In uitzonderlijke momenten vindt er ook wel eens een incident plaats. In alle gevallen zoeken wij uit wat er 
voorgevallen is en brengen de desbetreffende ouders op de hoogte. Vervolgens treffen we indien nodig gepaste 
maatregelen. 
Het kan natuurlijk voorkomen dat u hierover zelf als ouders vragen hebt. U kunt dan natuurlijk altijd even contact 
opnemen met meester Henny (directie). 
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 OPEN HUIS:  5 maart van 15.00 – 15.30 uur  
Beste ouders en verzorgers, 
In de afgelopen weken is er hard gewerkt op De Horizon. Nadat de gangen al in de kerstvakantie geschilderd 
waren, zijn nu ook de lokalen klaar. Het hele gebouw is nu weer als nieuw. Wij zijn er heel blij mee!! 
 
Graag nodigen wij u uit om een kijkje te komen nemen in ons vernieuwde gebouw! Dat kan op donderdag 5 
maart, tussen 15.00 en 15.30 uur. 
U kunt dan samen met uw kind rondlopen en De Horizon zien in de nieuwe kleuren. We nodigen u van harte uit! 
 
Heel graag tot donderdag 5 maart! 
Het team van De Horizon 

 Schaatsochtend nu definitief op 25 maart  
Het team heeft nu definitief besloten om het schaatsen op deze ochtend doorgang te laten vinden.            
Binnenkort zult u meer informatie over deze ochtend ontvangen. 
( op de kalender staat 18 maart ) 

 De datum kijk-uurtje wordt verplaatst; u hoort nog welke datum dat wordt.  
 
 
 

 
 
 

Voor iedereen, een hele fijne voorjaarsvakantie, namens het team van SBO Horizon                                                                                                 
                                                                                                                       

                                                                                   


