Maandag, 11 december 2017

Herinnering: Morgen dinsdag 12 december zijn de kinderen vrij!
Creamiddag 15 december:

Vrijdagmiddag 15 december hebben de kinderen crea-middag van 12.30 uur tot 14.00 uur. Ze
knutselen en krijgen opdrachten waar ze uit mogen kiezen. Vindt u het leuk en gezellig om te komen
helpen? In de gang hangt een lijst, u kunt zich hiervoor opgeven.

Kerstontbijt 20 december:
Op donderdag 21 december beginnen we om 8.30 uur met een kerstontbijt op school. We dekken de
tafels en eten samen.
De kinderen hoeven thuis niet te ontbijten, dat krijgen ze op school.

Kerstvakantie, kinderen zijn vrij:

Vrijdag 22 december zijn de kinderen vrij
Dan begint de kerstvakantie. De kinderen zijn tot en met 5 januari 2018 vrij.
Op maandag 8 januari 2018 begint de school weer.

Vuurwerk afsteken
Op 31 december mag je vuurwerk afsteken vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts.
Veilig vuurwerk afsteken:


Zet een bril op.



Leg vuurwerk op de grond of in een fles met zand.



Steek vuurwerk aan met een lont.



Loop weg en ga op een afstand staan kijken.
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Juf Renée en Juf Pascale in groep Oranje,
Na de kerstvakantie komt juf Renée op de maandagen, dinsdagen en de woensdagen (om en om) in groep oranje. Juf Pascale werkt
dan op de woensdagen (om en om), donderdagen en vrijdagen. Vandaag heeft juf Renée meegekeken in de groep. We wensen juf
Renée veel plezier en succes toe bij ons op De Horizon.

Juf Renée: maandag, dinsdag, woensdag (om en om).

Juf Pascale: woensdag (om en om), donderdag en vrijdag.

Website voor Nieuwkomers

Net in Nederland is een website voor nieuwkomers. Het is een site met actuele onderwerpen, te
volgen in het Nederlands, Engels en Arabisch. Er zijn filmpjes te zien, het laatste nieuws en je kunt
artikelen lezen.
www.netinnederland.nl

Het team van De Horizon wenst u allemaal fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond 2018. Tot in het nieuwe jaar!

Bs. De Horizon

Wezelstraat 71, 7559 AR Hengelo

Tel: 074-8200347

info@dehorizon-hengelo.nl

