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 Belangrijke data juni/juli:  
13 juli: wisseluurtje van 0915-1015 uur 
17 juli: calamiteitendag: kinderen vrij en start Zomervakantie  
             Maandag 31 augustus weer naar school.  
 

 Verjaardagen:  
13 juli: Kristian uit groep Tulpen  
13 juli: Amora uit groep Zonnebloemen 
14 juli: Brendan uit groep Tulpen               Gefeliciteerd en een hele fijne dag !  

 

Aan alle ouders: 
 Verdere versoepeling maatregelen RIVM Vanaf 1 juli hoeven leerlingen en 

onderwijzend personeel geen 1,5 meter afstand meer te houden. Personeelsleden 
(volwassenen) onderling moeten de afstand van 1,5 meter wél in acht nemen. 

 
Vrijdag 17 juli alle kinderen vrij 
Donderdag 16 juli is onze laatste schooldag. Op vrijdag zijn alle kinderen vrij (zie ook onze 
schoolkalender). De school begint weer op maandag 31 augustus. 
 
Musical groep 8 in het Stadstheater 
Woesdagavond was een unieke avond: de kinderen van onze groepen 8 hebben de 
eindmusical opgevoerd in het Stadstheater. Wat een bijzondere belevenis was dat!! En 
wat hebben de kinderen het GOED gedaan!! We kijken terug op een zeer speciale avond 
om nooit meer te vergeten! 
Hierbij willen we iedereen die geholpen heeft om dit tot stand te brengen HEEL 
HARTELIJK bedanken!! 
 
Groepsindeling schooljaar 2020-2021 
Volgend schooljaar zullen we op De Horizon met 9 groepen starten. Na overleg met alle 
betrokkenen hebben we de kinderen en de leerkrachten ingedeeld. U ziet in de bijlage in 
welke groep uw kind volgend schooljaar zit. 
Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met juf Monique (IB) of meester 
Henny. 
 
Afscheid juf Els en juf Maartje 
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Vorige week hebben wij al aangekondigd, dat juf Els met pensioen zal gaan. Wellicht vindt 
u het fijn om juf Els nog even ‘live’ gedag te komen zeggen. Dat kan op woensdag 15 juli, 
om 12.30 uur. Juf Els zal dan op ons schoolplein staan, zodat u haar nog even kunt 
spreken. Dit alles natuurlijk met inachtneming van de Corona-maatregelen. 
 
Ook juf Maartje zal met pensioen gaan, met ingang van 1 oktober. In de eerste weken 
van het nieuwe schooljaar zal juf Maartje nog gedeeltelijk de gymlessen verzorgen. 
 
Afscheid juffen en meesters 
Helaas gaan we deze laatste dagen van dit schooljaar ook afscheid nemen van juf Soumia, 
juf Rina, meester Ralf en meester Mitchell. Om uiteenlopende redenen gaan zij De 
Horizon verlaten. 
Wij wensen deze juffen en meesters HEEL VEEL geluk in hun verdere loopbaan en 
bedanken ze voor al het werk dat ze op De Horizon voor de kinderen gedaan hebben! 
 
Nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten 
Met ingang van het nieuwe schooljaar verwelkomen we op De Horizon: 
- Juf Sterre, zij zal de gymlessen bij ons gaan verzorgen als vakleerkracht 
bewegingsonderwijs; 
- Juf Emily, zij krijgt een uitbreiding van haar aanstelling en wordt fulltime leerkracht; 
- Juf Natasja, zij is onderwijsassistente voor twee dagen per week.  
 
Gymrooster 2020-2021 
In het nieuwe schooljaar hebben alle kinderen gym op maandag, dinsdag en vrijdag. 
 

 Tandenbus: Dinsdag 14 juli komt de Jeugdtandzorg langs voor controle met                       

de tandenbus.   

 Slagbal en kastibal toernooi op dinsdag 14 juli      
Komende dinsdag 14 juli hebben alle groepen (behalve Viooltjes) nog een toernooi, de 
laatste van het schooljaar. 
Dit slagbal en kastibal toernooi zal buiten op het veld plaats hebben. 
Voor deze dag moeten de kinderen dus goede buiten sportschoenen en sportkleding 
meenemen. En evt. een regenjas, mocht er een bui vallen. 
We hopen op een sportief laatste toernooi voor de kinderen! 
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 Schoolapp: Afgelopen jaren hebben we gewerkt met mijnschoolinfo app. 

Per 1 augustus 2020 gaan wij starten met de Parro app.     
Hierover heeft uw kind een brief meegekregen. Zou u deze willen 
invullen en graag vóór 14 juli 2020 weer inleveren bij de groepsleerkracht. 
In de vakantie krijgt u dan een mail met de koppelcode. 
Met vriendelijke groet, ICT 
 

 Ouderkamer 
Door de coronatijd en corona maatregelen is de ouderkamer helaas niet meer opgestart 
dit schooljaar. Ook het komende schooljaar is onduidelijk hoe de maatregelen gaan 
worden ivm het coronavirus en wordt de ouderkamer nog niet opgestart. Als er weer 
mogelijkheden zijn, krijgt u bericht in welke vorm de ouderkamer eventueel weer hervat 
kan worden.  
Groetjes,  Erica 

Afscheid juffrouw Els, bericht van juf Els:     
Beste ouders/verzorgers, 
Na 34 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, waarvan 19 fijne  
jaren op De Horizon, heb ik besloten over 2 weken met pensioen te gaan. 
Na de zomervakantie zult u mij dus niet meer door de klas, de gangen of  
op het plein zien lopen. 
Ik bedank alle ouders, die hun kinderen aan mij toevertrouwd hebben in  
al die jaren en ook de ouders/verzorgers, waarmee ik fijn samen gewerkt  
heb in de commissies en de OR. 
Ik hoop samen met mijn man nog vele jaren in goede gezondheid te kunnen genieten van 
de vrije tijd en ons gezin. 
Ik wens alle kinderen een fijne verdere schoolcarrière toe en ook u ouders/verzorgers alle 
gezondheid en geluk. 
Wie weet komen we elkaar nog ergens tegen. Lieve groeten juf Els.                                                                                                 
                                                  
Gelegenheid om juf Els gedag te zeggen: 
Wellicht vindt u het fijn om juf Els nog even ‘live’ gedag te komen zeggen. Dat kan op 
woensdag 15 juli, om 12.30 uur. Juf Els zal dan op ons schoolplein staan, zodat u haar 
nog even kunt spreken. Dit alles natuurlijk met inachtneming van de Corona-
maatregelen. 

                        Voor iedereen, een heel fijn weekend, namens het team van Horizon                         
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Groepsindeling schooljaar 2020/2021 
 

Groepsindeling schooljaar 2020/2021 
 Lelies 

 
Anemonen Tulpen Zonnebloemen 

maandag Juf Laura Juf Emily Juf Kim Juf Sabine 
dinsdag Juf Laura Juf Emily Juf Kim Juf Sabine 
woensdag Juf Erica Juf Emily Juf Kim Juf Sabine 
donderdag Juf Erica Juf Emily Juf Kim Juf Larissa 
vrijdag Juf Laura Juf Emily Juf Kim Juf Sabine 
     
 Shadon Runisho Lorena Nerissa 
 Ferron Abdal Beau Shirley 
 Damian L. Giairo Timon Casper K. 
 Hamza Finn Jesse R. Luciano 
 Rens Jayden L. Levi Tobias 
 Ryan Juliën Dusan Dean 
 Krishna Jort Sven  Lysander 
 Ali Lex Armin Joël 
 Pim Thijs Namir Quentin 
 Jason Justin v. H. Roos Lucas 
 Dinand Yigithan Clarissa Marit 
 Nazli Rufta Roxan Sophie 
 Bibi Chelsey Stef Dinar 
 Tatum Lusmary Jasmijn Sajiro 
  Evita Samuel Lenn 

 Viooltjes 
 

Anjers Krokussen Rozen Narcissen 

maandag Juf Viviane Juf Connie Juf Chantal Juf Rachelle Juf Larissa 
dinsdag Juf Viviane Juf Connie Juf Chantal Juf Rachelle Meester Hans 
woensdag Juf Hetty Juf Connie Juf Chantal Juf Rachelle Meester Hans 
donderdag Juf Hetty Juf Lisette Juf Chantal Juf Jacqueline Meester Hans 
vrijdag Juf Viviane Juf Lisette Juf Chantal Juf Jacqueline Meester Hans 
      

1 Scarlett Prosper Thomas B. Alyssia Djordy 
2 Amira Sven Elinn Dylan Damian 
3 Sephora Wim Rodi Casper Joey D. 
4 Guilliano Manuël Julian Biena Isabella 
5 Sylvano Olivier Dani Samuella Iyad 
6 Fender Tjalle Daimey Niam Daimen 
7 Levani Dylano M. Anthonio Delano W. Luuk 
8 Joey v.d. E Rosalie Thomas v. B. Daniël Joris 
9 Ashton Hans Sem Lara Giovanny 

10  Hendrik Kaeley Jayden W.S.K. Firas 
11  Mila Justin v.D. Haroun Jayden v.d.Z. 
12  Jaivey Jur Elize Isabel 
13   Fayez Siemen Arda 
14   Melina Brajan Oktawian 
15   Jaimy  Diego 
16      

 9 12 15 14 15 
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   Keano Jayden P. 
 14 15 16 16 

 
 


