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Belangrijke data: 

 Woensdag 25 maart: Schaatsochtend 

 Woensdag 8 april: Kijk-uurtje van 12.30 – 13.30 uur  

 Donderdag 9 april Paasviering 

 Paasweekend: vrijdag 10 april en maandag 13 april kinderen vrij    

 vrijdag 17 april: Koningsspelen 

 Meivakantie van maandag 20 april – zondag 3 mei 

 Maandag 4 mei: lesvrije dag: kinderen vrij 

 Dinsdag 5 mei bevrijdingsdag: kinderen vrij 

 Woensdag 6 mei: studiedag: kinderen vrij 
 

 Verjaardagen:   
10 maart: Casper uit groep Anjers 
12 maart: Christopher uit groep Tulpen  

Gefeliciteerd en een hele fijne dag !            
 

 Informatie over het Corona-virus 
In de komende periode zullen wij u op de hoogte houden van actuele informatie vanuit de overheid en/of 
vanuit Unicoz. Wij gebruiken hier de mail en de schoolapp voor. Als ons gevraagd wordt (nieuwe) maatregelen 
te treffen, zullen we daar gehoor aan geven (eventueel aangepast aan onze eigen specifieke situatie). 
Op dit moment kunnen wij zeggen dat door ons schoonmaakbedrijf dagelijks alle deurklinken, handvatten en 
zeepdispensers extra worden schoongemaakt. 
Voor de volledigheid vermelden we nog dat er op De Horizon gebruik gemaakt wordt van papieren 
handdoekjes. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over de situatie. Natuurlijk kunt u dan contact opnemen met de 
leerkrachten of meester Henny. 
 

 Ons schoolplein geheel rookvrij 
Zoals u wellicht al weet, moeten vanaf 1 augustus 2020 alle schoolterreinen in Nederland rookvrij zijn. In het 
kader van de gezonde school werken wij hieraan op De Horizon graag mee. 
En omdat we hiermee niet hoeven te wachten tot 1 augustus, verzoeken wij u (indien van toepassing) vanaf nu 
niet meer te roken op ons schoolplein én buiten de hekken in de onmiddellijke omgeving van De Horizon (daar 
waar kinderen u zien roken en de rook ook inademen). 
Op weg naar een rookvrije generatie in 2040!! 
 
Namens alle kinderen van De Horizon hartelijk dank voor uw medewerking! 
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 Heeft uw kind koorts, dan niet naar school! 
Los van alle informatie over het Corona-virus hebben wij een verzoek: het komt regelmatig voor dat zieke 
kinderen met koorts tóch op school zijn. En vaak bellen wij dan de ouders met de vraag of zij hun kind willen 
komen ophalen. 
Wij willen u vragen uw kind thuis te houden als het te ziek is (met koorts) om op een goede manier onderwijs te 
volgen en naar school te gaan. U kunt ons dan bellen om uw kind af te melden. 
 
Ook hierbij: hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 
 

 Op tijd op school komen 
Helaas merken we steeds vaker dat kinderen te laat op school komen. De school gaat om 08.45 uur open en de 
lessen starten om 08.55 uur. Het is voor de kinderen die te laat komen vervelend om na deze tijd de klas in te 
moeten. En het is voor de leerkracht hinderlijk als steeds de les moet worden onderbroken. We vragen u ervoor 
zorg te dragen dat uw kind op tijd op school is (uiteraard zijn er uitzonderingen, zoals b.v. verkeersdrukte). 
 
Bij herhaaldelijk en structureel zonder reden te laat komen, zijn wij verplicht de Ambtenaar Leerplicht van de 
gemeente Zoetermeer in te schakelen en een melding te doen van ongeoorloofd verzuim. 
 

 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 nu 8 april van 12.30-13.30 uur   
 

 
 
 

Voor iedereen, een heel fijn weekend, namens het team van SBO Horizon                                                                                                 
                                                                                                                       

                                                                                   


