
 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S), 

Gisteren hebben wij de algemene ouderavond gehad. In het eerste deel van de avond 

werd o.a. de jaarverslagen van de AC en MR besproken. Het tweede gedeelte van de 

avond stond in het teken van Leefstijl.  

Dit laatste gedeelte was niet alleen luisteren, maar zijn wij zelf ook actief aan het werk 

gezet. Met elkaar hebben we allerlei oefeningen/activiteiten gedaan die de leerlingen ook 

tijdens de Leefstijl lessen doen. Een mooie manier om te ervaren wat Leefstijl precies 

inhoudt en wat de leerlingen ervan leren. Wij willen de ouders bedanken die gisteravond 

aanwezig waren. De informatieavond over Leefstijl werd enthousiast ontvangen en  

behalve dat iedereen een goed beeld van Leefstijl heeft gekregen leerden wij (ouders en 

team) elkaar ook weer wat beter kennen.   

Vanmiddag heeft groep 1/2/3  hun eerste voorstelling van dit schooljaar. De afgelopen 

weken zijn ze al flink aan het oefenen, dat gaat dus helemaal goed komen vanmiddag.   

 

Francien Soeter 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

KLEDINGINZAMELING 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Een ouder van de Horizon werkt op het asielzoekerscentrum in Biddinghuizen.  
Momenteel komen hier veel mensen binnen die nauwelijks extra kleding bij zich hebben.  
Om deze mensen te helpen is ons gevraagd of we een kledinginzameling willen organise-
ren.  
 
We zoeken:  
Schone winterkleding (vooral dames- en kinderkleding)  
Schoeisel 
Tassen  

Heeft u nog iets liggen? In de week van 21 tot en met 25 november kunt u het verpakt in 
een plastic zak op de school van uw zoon/dochter inleveren. We zorgen dan dat alles op 
de goede plek terecht komt.  

Alvast bedankt!  

Met vriendelijke groet,  

De teams van de 3 scholen  
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VANUIT DE SINTERKLAASCOMMISSIE  

Aan de ouders/verzorgers en kinderen, 

Het was dit jaar weer spannend of Sinterklaas en de Pieten (op tijd) in Nederland zouden aankomen. In het 
Sinterklaasjournaal zagen we dat de stoomboot lek was en dat het te gevaarlijk was om met zo'n lekke boot de 
zee op te gaan. Gelukkig heeft Sinterklaas overal een oplossing voor. Meneer Klein heeft in opdracht van Sin-
terklaas een jaar lang gewerkt aan het maken van een nieuwe, identieke Pakjesboot die de oude boot kan ver-
vangen. Op 12 november reisden Sinterklaas en zijn gezelschap met het vliegtuig naar Nederland en werden 
ze vanaf het vliegveld met de nieuwe Pakjesboot opgehaald.    

Op school genieten we met elkaar van deze gezellige tijd. De hal, het leerplein en het speellokaal zijn al mooi 
versierd. We kijken met elkaar naar het Sinterklaasjournaal, zingen sinterklaasliedjes en zijn gestart met de 
eerste knutselwerkjes. 

En we hebben gehoord dat Sinterklaas a.s. zaterdag, 19 november, in Ens aankomt! 

Donderdag 24 november gaan we met de hele school de schoen zetten. Dus graag dan de gymtas, mocht 
deze nog niet op school zijn, mee naar school nemen zodat we de gymschoen kunnen zetten. 

Op maandag 5 december verwachten we dat Sinterklaas een bezoekje aan school komt brengen. Sinterklaas 
wordt deze dag rond 08.25 uur op school verwacht. We wachten Sinterklaas met z'n allen op het schoolplein 
op. Daarna gaan de leerkrachten met de kinderen naar het leerplein en zal juf Francien Sinterklaas hier ver-
welkomen. Daarna wordt in de eigen klas het Sinterklaasprogramma verder vervolgd. Er wordt gezorgd voor 
fruit en drinken tijdens de pauze van 10.00 uur. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.  

We gaan er een gezellige dag van maken! 



………………………………………………………………………………………………………………………………. 

WIST U DAT… 

…    De school weer helemaal in Sinterklaassfeer is. 

…    Een aantal ouders en leerlingen de school zo gezellig versierd hebben. 

…    Wij weer erg dankbaar zijn voor deze hulp.  

…    Er weer nieuwe groepjes zijn gemaakt voor het Pravoo lezen. 

…    Wij dit altijd na elke vakantie doen. 

…    De leerlingen allemaal erg gegroeid zijn met lezen.  

….   Wij super trots op ze zijn, 

…    Oefening baart dus echt kunst.  

 

 

 

Fijn weekend! 

 

DATUM ACTIVITEIT 

Vrijdag 2 december  Nieuwsboog  

Maandag 5 december  Sinterklaas op school, alle leerlingen om 12.00 

Vrijdag 9 december  Voorstelling groep 6/7/8 

Vrijdag 16 december Nieuwsboog 

Agenda 

 

Celine  is zondag 20 november jarig en Zoë is 

dinsdag 29 november jarig. Alvast gefeliciteerd 

en wij wensen jullie een hele fijne verjaardag 

toe! 


