
 

1 

 
 
 

Nummer 32 | 17 oktober 2019  

 

 Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober Herfstvakantie 
   Maandag 28 oktober lesvrije dag: leerlingen zijn vrij en 
   dinsdag 29 oktober: studiedag: leerlingen zijn vrij en we starten 
   woensdag 30 oktober weer !  
 

 Verjaardagen:                                                                                             
18 oktober:  Dinar uit de groep Narcissen    
20 oktober: Elinn uit de groep Anjers                       
            

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag !                
 
 

 Wij wensen iedereen een hele fijne Herfstvakantie ! 

Woensdag 30 oktober starten we weer !!     
                                                                              

 
 
 

 Groep Anjers: 
Na de herfstvakantie gaan de leerkrachten van de Anjers om 15.00 uur niet meer met de groep 
naar buiten. Maakt u goede afspraken met uw kind wie hem/haar komt halen en waar uw kind kan wachten. 
Mocht u onverwacht niet op tijd kunnen zijn, belt u dan even naar school zodat wij uw kind hierover kunnen 
informeren. 
 

 In Zoetermeers Dagblad afgelopen16 oktober : 
 
De leerlingen van SBO Horizon in Zoetermeer, een school gericht op speciaal basisonderwijs, hadden het er 
gisteren maar druk mee. De scholieren volgden in Buytenwegh, net als kinderen van andere scholen, workshops 
techniek in een speciale techniekbus van het OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch 
InstallatieBedrijf. 
 
Zij proberen met deze workshops de drempel tot opleiding en ontwikkeling zo laag mogelijk te maken voor jonge 
mensen. Door hen te inspireren met de nieuwste kennis en kansen in de branche. OTIB zet zich in voor ruim 
130.000 werknemers en bijna 10.000 werkgevers in de techniekbranche. 
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 Toestemming gebruik beeldmateriaal (wet op de privacy)    
 
 

     
Denkt u aan het invullen van de brief  ?  
Graag retour bij de juf of meester, dit is éénmalig voor gehele schoolperiode .  
 
 
 

 Schoolkalender 
Hieronder leest u enkele aanpassingen in de schoolkalender, graag uw aandacht daarvoor (de MR heeft                                                                      
ingestemd met de aanpassingen): 
 

 Donderdagmiddag 05 december  (Sinterklaas) kinderen vanaf 12.30 uur vrij 
 Vrijdagmiddag 21 februari  (carnaval) kinderen vanaf 12.30 uur vrij 
 Donderdagmiddag 09 april  (Paasviering) kinderen vanaf 12.30 uur vrij 
 Vrijdag 17 juli      kinderen vrij 
  
       De aangepaste kalender staat ook op onze website. 
 
 
 
                

 
 

 
 
 
                                                                                                               

                                                
Voor iedereeen, een hele fijne herfstvakantie, namens het team van SBO Horizon 
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 Voorleeskampioen: 
Vrijdag 11 oktober hebben wij de Kinderboekenweek afgesloten met een geweldige spannende 
voorleeswedstrijd. Wij hebben geluisterd en gekeken naar een zeer muzikaal optreden van de krokussen. Zij 
hebben het lied van de Kinderboekenweek gezongen en op de maat van de muziek met instrumenten 
meegedaan. Het was een hele vrolijke opening en een stukje ontspanning voor de finalisten die in spanning 
klaarzaten.  
De finalisten, Samuel (rozen), Koen (tulpen), Clarissa (lelies), Roos (narcissen) en Tygo (zonnebloemen) hebben 
daarna met veel lef een stukje uit hun favoriete boek voorgelezen. De juryleden, Amy en Jur uit groep anjers, 
Luuk en Giovanni uit groep krokussen mochten de winnaar bekend maken.  

Roos uit de groep narcissen is de voorleeskampioen.  
Van harte gefeliciteerd Roos! 

Iedereen ontving een mooie oorkonde en een pen. De winnaar heeft ook het Kinderboekenweekgeschenk 
gekregen en mag onze school vertegenwoordigen.  
Tot slot maakten wij de hoogste kilometer-leesstand bekend. In alle midden- en bovenbouwgroepen hebben de 
leerlingen zoveel mogelijk gelezen. Groep Lelies had meer dan 3000 kilometer aan bladzijdes gelezen. Zij waren 
daarmee de winnaar en zijn verwend met heerlijke autodrop!  

Applaus voor de kinderen uit alle groepen die zoveel hebben gelezen. Ga zo door!! 
 
 

 
 


