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 Belangrijke data in mei juni juli: 

  Meivakantie: vanaf vrijdag 19 april tot en met 5 mei  
            Maandag 6 mei weer naar school  

 
    29 mei: Studiedag; kinderen vrij  
    30 mei en 31 mei: Hemelvaartsweekend: iedereen vrij 
 
    10 juni: 2e Pinksterdag iedereen vrij 

        11 en 12 juni: studiedag en lesvrije dag: kinderen vrij  
  
        Vrijdag 19 juli om 12.30 uur start de grote vakantie tot en met vrijdag 30 augustus  
 
 Verjaardagen:  
               19 april: Dilano uit groep Rood                
               22 april: Giovanny uit groep Groen       1 mei: Jayden uit groep Paars  
               22 april: Alyssa uit groep Rood              4 mei: Rens uit groep Blauw   
               25 april: Casper uit groep Paars            6 mei: Beau uit groep Paars 
               26 april: Doyera uit groep Oranje         6 mei: Ryan uit groep Groen 
               29 april: Luciano uit groep Blauw         7 mei: Kenji uit groep Oranje             
                                                                                  9 mei: Namir uit groep Groen 
                                                                                   
            Gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag !    
 

                                          
 
 
 

 Meivakantie: 
Woensdag 17 april is de meivakantie begonnen. De vakantie duurt ruim 2 ½ week, de kinderen worden 
maandag 6 mei weer op school verwacht. 
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 Beste ouder(s)/verzorgers van de leerlingen van de Horizon, 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, onderwijs in Nederland is immers kosteloos voor ouders. Zo zijn 
alle scholen voor iedereen toegankelijk en mogen kosten nooit een belemmering zijn. De horizon biedt, naast 
onderwijs, nog veel meer. Veel daarvan betalen we van het geld dat we vanuit het Rijk krijgen.  
Activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis en andere van dit soort leuke extraatjes, kunnen daar niet 
van betaald worden. Daarvoor vragen we de ouderbijdrage. We begrijpen dat ook dit relatief kleine bedrag 
soms een probleem kan zijn. Het is altijd mogelijk om in delen te betalen. Laat het mij even weten als u in 
delen wilt betalen. 
 
Aan iedereen waarbij het er nog niet van gekomen is de ouderbijdrage te voldoen, 
het verzoek om €30,-- over te maken op rekeningnummer NL81 ABNA 0539.3798.24 
t.n.v. Unicoz Onderwijsgroep o.v.v. ouderbijdrage 2018 - 2019 van … (naam en groep van uw kind) 
De ouderbijdrage voor groep Rood en Oranje is €25,--. Zij doen namelijk niet mee aan Funday omdat ze op 
kamp gaan. 
We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage, ook namens de leerlingen! 
Met vriendelijke groeten, José de Jong directeur SBO de Horizon 

 

 De ouderkamer AGENDA:       
De volgende sprekers komen in de ouderkamer. Noteert u het in uw agenda, want het zou leuk zijn als u er 

bij bent😃  

8 mei: Jennifer, Ineke en Stephanie, Medewerkers Informatie & Advies CJG Meerpunt Zoetermeer komen 
over het volgende  vertellen:  
Wat is het Meerpunt, wat kunnen wij voor ouders betekenen en met wat voor vragen kunnen ouders bij ons 
terecht? 
Het is een fijne plek is om hun hart te luchten, vragen te stellen of zorgen te uiten. Vrij toegankelijk, 
kosteloos, zonder afspraak, zonder dossiervorming en indien gewenst anoniem.   
15 mei: geen ouderkamer ivm sportdag  

 

Komt u ook? De ouderkamer is elke woensdag open van 09.00 - 10.00 uur in de aula van de school.  
U bent altijd welkom!😃😃  Wij hopen u op woensdag gauw te zien!   
Groetjes van de gastouders Monique (moeder van Ren-zi), Maha (moeder van Luciano), 
 Vera (moeder van Samuel), Erica (leerkracht) 
 

 

 
 
 

Fijne Meivakantie, namens het team van SBO Horizon 
 
 


