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‘t Infootje
Nieuw schooljaar
Op 1 september is het nieuwe schooljaar 2017-2018 gestart.
We verwelkomden bekende en 15 nieuwe gezichten aan de schoolpoort.
Onze 17 leerkrachten, 1 administratieve bediende, 2 kinderverzorgsters en 2
personeelsleden in onderhoud, restaurant en opvang staan met veel plezier en
expertise klaar om mee te werken aan het hedendaagse onderwijs, een brede
vorming en een ernstige opvoeding voor onze kinderen. Als we daarvoor eens
tegen stroom op moeten varen, dan doen we dat met het welbevinden en welzijn
van uw kinderen voor ogen.
We wensen elke kleuter en elke leerling een goed gevoel in De Horizon om een
schooljaar lang hun eigen leer-kracht te ontwikkelen: zin in leren, zin in leven.
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Misschien stelt u als ouder kritische vragen bij hoe een en ander loopt of hebt u
suggesties voor verbetering. Met een goed gesprek komen we dan gewoonlijk al
een heel eind verder.
De titularissen, het personeel, het oudercomité, de schoolraad of de directeur
gaan graag in constructief overleg om ook van ’17-’18 een topjaar te maken.
Warme groet
Nadine Vanwalleghem
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Verlof leerkrachten
Om hun gezins– en werksituatie beter te kunnen combineren, hebben een aantal leerkrachten
gebruik gemaakt van een verlofstelsel.
Hierbij bezorgen wij u een overzicht wanneer de leerkrachten niet aanwezig zijn op school:
Juf Nadine, directeur: afwezig op maandag
Juf Hanne, zorg: afwezig op woensdag en vrijdag namiddag
Juf Marijke: afwezig op maandag-, dinsdag-, donderdag– en vrijdagnamiddag, woensdag
Juf Evelien, peuter en 1ste kleuterklas A: afwezig op dinsdag voormiddag
Juf Kimberly, 2de leerjaar: afwezig op maandag
Juf Marieka, 4de leerjaar: afwezig op dinsdag namiddag en vrijdag namiddag (om de 2 weken)
Juf Nele, 5de leerjaar: afwezig op woensdag en vrijdag namiddag (om de 2 weken)

Studie
Ook dit schooljaar kan er opnieuw avondstudie gevolgd worden die elke
maandag, dinsdag en donderdag doorgaat van 16u tot 16u30 in de klas van
de 3de graad.
In de studie kunnen de kinderen onder toezicht en ondersteuning van een
leerkracht hun huiswerk maken. Dit biedt de school GRATIS aan.
Indien uw kind aanwezig was in de studie, zal dit worden afgetekend in de schoolagenda.
Op die manier heeft u er zicht op indien uw kind al dan niet in de studie aanwezig was.
Er is geen studie wanneer er personeelsvergadering is en dit op:
12 september / 3 oktober / 28 november / 5 december / 23 januari / 27 februari / 13 maart
17 april / 22 mei / 26 juni
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Kalender SEPTEMBER 2017 — enkele belangrijke data
Vrijdag 1 september:

Eerste schooldag van het schooljaar 2017-2018

Dinsdag 5 september:

Klasfoto’s

Woensdag 6 september:

Schoolmis om 9u

Woensdag 13 september:

Directie niet op school wegens college van directeurs
Dag van de sportclub (iedereen mag die dag in de
kledij van zijn sportclub naar school komen)
SVS cross Izegem

Vrijdag 15 september:

Geen school wegens Koolskamp Koers

Maandag 18 september:

Nascholing voor juf Evelien, juf Ann en juf Els C.,
vervanging in de klas
De week van 18 september: week van de mobiliteit

Dinsdag 19 september :

Schoolraad — 20u

Woensdag 20 september:

SVS cross Pittem

Donderdag 21 september:

Juf Kimberly, juf Marieka en juf Nele naar de MuVo — NM

Vrijdag 22 september:

Strapdag

Zondag 24 september:

10 jaar Sint-Maartenshuis met een misviering om 9u

Dinsdag 26 september:

Observatie in alle kleuterklassen

Woensdag 27 september:

Directie niet op school wegens college van directeurs
Namiddag veldloop in Ardooie

Donderdag 28 september:

Nascholing voor juf Evelien, juf Carine en juf Nadine

Vrijdag 29 september:

Maandsluiting

Thema van dit schooljaar: Mijn vriend Petrus, kei tov
Dit jaar werken we rond de figuur van Petrus.
Hij is steengoed of ‘kei-tov’.

TOV betekent: goed, maar ook goedheid, schoon/mooi,
gaaf, juist, volkomen, uitstekend, kostbaar, nuttig,
aangenaam, goedgezind.
KEI staat in Van Dale: geweldig, iem. of iets, een kei van
een vent, een kei in wiskunde
Petrus betekent: kei, rots
Petrus, een kei van een vriend, een goede vriend, een vriend op wie je kan bouwen, kei- tov
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Nieuw dit schooljaar
We verwelkomen dit schooljaar 3 nieuwe juffen:
Juf Rani, vervangt juf Nele en juf Marieka afwisselend op vrijdag namiddag
en geeft Franse les aan de 2de graad.
Juf Daisy neemt het kleuterturnen voor haar rekening.
Juf Martine helpt als kinderverzorgster in de klas van juf Evelien.
Kinderverzorgster juf Kristien, die reeds vorig jaar bij ons werkte, helpt in de
klas van juf Carine.
Dit schooljaar zullen de kleuterjuffen zich vooral nascholen in het ervaringsgericht werken met kinderen.
In het lager zetten we vooral in op co-teachen. Wanneer men met 2 leerkrachten voor de klas staat, kan
men meer differentiëren en kan er meer zorg geboden worden aan kinderen.
Zo kan men direct korter op de bal spelen om kinderen te remediëren of extra uitdagingen aan te bieden.
Mochten ouders daar nog meer info rond willen of vragen rond hebben, laat zeker niet na om de
leerkrachten, zorg of directie daarover aan te spreken.
Ouders kunnen altijd eens zo’n les meevolgen, mits afspraak.

Wist je dat… ?


we heel blij zijn dat juf Nadine terug op post is?
Haar man Gerdi revalideert gunstig na zijn herseninfarct eind juni.
We duimen verder mee voor een spoedig herstel.



er op vrijdag 15 september een vrije dag is wegens Koolskamp Koers?



de lagere school vanaf vrijdag 29 september opnieuw gaat zwemmen en dit voor 10 weken
lang?



ons eetfestijn en opendeur doorgaat op zaterdag 18 en zondag 19 november?



de eerste graad dit jaar opnieuw op zeeklassen gaat en dit op woensdag 27 en
donderdag 28 juni?



naar aanleiding van het project school@platteland waaraan het 5de leerjaar vorig jaar deelnam,
er eigen gekweekte groenten kunnen aangekocht worden op school?
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