Maandag 13 december 2021

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Afscheid juf Pascale

Juf Pascale gaat een wereldreis maken en neemt afscheid
op De Horizon. Donderdag 23 december is haar laatste dag.

Indeling vanaf 10 januari 2022
Groep rood
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Dinsdag

juf Christel
juf Nicole

Groep paars

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Woensdag

juf Heleen
juf Loes

Kerstontbijt donderdag 23 december

Op donderdag 23 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

Bs. De Horizon

Brusselstraat 15, 7559 NN Hengelo

Tel: 074-8200347

info@dehorizon-hengelo.nl

Kerstvakantie, kinderen zijn vrij:

Vrijdag 24 december zijn de kinderen vrij
Dan begint de kerstvakantie. De kinderen zijn tot en met 9 januari 2022 vrij.
Op maandag 10 januari 2022 begint de school weer.

Gezond eten op school
Op school eten en drinken we samen. Om 10.00 fruit en/of groente
en om 12.00 een boterham of wrap. We eten geen suiker,
chocolade of koekjes.

Update Corona
Zelftesten voor uw kind in groep blauw, groep groen of groen bruin

Kinderen in groep blauw, groep groen of groen bruin doen 2x per week een zelftest.
Is de test negatief:
Is de test positief:

Dan mag uw kind naar school
Dan moet uw kind thuisblijven en zich laten testen bij de GGD

Kinderen in groep rood, groep oranje, groep paars en groep geel:
1.
2.
3.
4.

Geen klachten → uw kind kan naar school
Is uw kind verkouden dan thuis blijven, u mag een zelftest doen. Bij een negatieve test mag uw kind weer naar
school.
Heeft uw kind koorts of is het erg ziek, dan zelftest of GGD. Uw kind blijft thuis totdat uw kind 24 uur geen
klachten meer heeft.
bij een positieve zelftest dan altijd contact opnemen met de GGD en de school 074-8200 347

Afspraak maken bij de GGD:

Bel naar: 0800-1202 of

https://coronatest.nl
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