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Nummer 13 | 04 juni 2020 
 

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

 Verjaardagen:   
07 juni: Nerissa  uit groep Tulpen 

08 juni: Keano uit groep Narcissen 
10 juni: Joey uit groep Krokussen 

 
                                                               Gefeliciteerd en een hele fijne dag !  
 
 
 
 

•   Aan alle ouders: 
Graag uw aandacht voor de  schooltijden i.v.m. corona; deze tijden blijven we hanteren tot 
en met de zomervakantie ! 
Zie de bijlage:                                                                                                                   
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
                        Voor iedereen, een heel fijn weekend, namens het team van Horizon      
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Beste ouders/verzorgers van de kinderen op De Horizon, 
 
De schooltijden entrees welke van toepassing zijn tot einde schooljaar. 
 
Hoofdingang: Viooltjes en Anjers 
 
Bovenbouwingang: Krokussen en Lelies 
 
Aula-ingang: Rozen en Narcissen 
 
Prisma-ingang: Zonnebloemen en Tulpen 
 
  

 
Verder vragen wij nogmaals om uw aandacht voor de volgende punten: 

 de anderhalve meter afstand, die we vragen in acht te nemen tussen uw kind en 
volwassenen (leerkrachten)? Wij stellen dat zeer op prijs, ook al omdat wij goed 
begrijpen dat dat voor kinderen soms lastig kan zijn! 

 De hygiëne: Denk hierbij aan: • Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere 
keren per dag voor tenminste 20 seconden. Handen goed afdrogen met papieren 
handdoekjes. • Handenwassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, 
na de pauze, na toiletgang1. • Gebruik van papieren handdoekjes. • Oppervlakten 
reinigen met water en ze 

 de gymlessen zullen voornamelijk buiten plaats vinden (als het weer dat toestaat). 
Indien er binnen wordt gegymd dan wordt de groep gesplitst.  Wilt u hiermee 
rekening houden met schoeisel voor de kinderen én graag een extra T-shirt meegeven 
voor de gymlessen? 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk even bellen naar school of een mail sturen: 
directie@horizon.unicoz.nl. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Henny van der Star 
 
directeur SBO De Horizon 
Mendelssohnrode 2,  
2717 CR Zoetermeer 
079 320 0676 

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, tulpen 

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