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Maandpuntjes axenroos: 
- Ik neem de leiding! 
- Ik doe wat je vraagt! 

 
Januari 
2022 

 Activiteit 

 

 Kerstvakantie: van maandag 20 december 2021 t.e.m. 

zondag 9 januari 2022 
zaterdag 25 december: Kerstmis    zaterdag 1 januari: Nieuwjaar 

ma 10  

Welkom nieuwe kleuters 

We verwelkomen vandaag onze nieuwe peuters bij juf Els en juf Ilse en hopen 

dat ze zich snel thuis voelen in onze school. 

di 11   

wo 12   

do 13   

vr 14 
 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 3 en 4 gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 17   

di 18   

wo 19 
 

Inschrijfdag nieuwe kleuters: enkel na afspraak 
De kinderen die binnenkort voor het eerst naar school stappen, mogen alvast een 
kijkje komen nemen met hun ouders. Ken je nog iemand? Nodig hen gerust uit om 
kennis te maken met onze school. 
We vragen wel om een afspraak te maken via mail (info@dehorizon-
tspoor.kobart.be) of telefoon (014/63 37 10). 

do 20   

vr 21 
 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 1 en 2 gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 24   

di 25   

wo 26   

do 27   

vr 28 
 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 3 en 4 gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 31   
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Denk alvast aan: 
9 februari: kijkdag KO 
16 februari: pedagogische studiedag 
28 februari – 4 maart: krokusvakantie 

 

Coronamaatregelen: ventileren in de klas 
Om goed te kunnen ventileren, staan er in alle lokalen de ganse dag ramen open. Gelieve uw kind  
aangepaste, warme kledij aan te geven, of een extra vest, sjaal,… mee te geven voor in de klas. 
 
Kledinginzameling 
Ook deze keer was onze kledinginzameling een groot succes. We zamelden 1840 kg in.  
 

Middagouders 
Onze lagere school is op zoek naar een tijdelijke middagmoeder of –vader, -oma, -opa,... voor de 
speelplaatsbegeleiding tijdens de middag op maandag en dinsdag. 
Heb je zelf zin of ken je iemand in je vrienden- of familiekring om ons te komen helpen, geef dan een  
seintje. Een vrijwilligersvergoeding wordt voorzien.  
 

 

Spek je kasactie van Jumbo 
 
Ook dit schooljaar nemen we deel aan deze actie van Jumbo. Van 10 november tot en met 
18 januari kunnen schoolpunten (vouchers)in de Jumbo in Baarle-Nassau aan de scanzuil 
gedoneerd worden aan onze school. De punten mogen ook aan de klasleerkrachten bezorgd 
worden. 
 

Inzameling lege drankblikjes en kroonkurken 
Onze school zamelt voor Thijs Brosens lege drankblikjes en kroonkurken in. Thijs doet dit 
voor 2 goede doelen: de opleiding voor blindgeleide honden en voor De Slinger (opvang voor 
mensen met een beperking). Lege blikjes en kroonkurken kunnen in de kleuterschool binnengebracht worden. 
 
Inzamelen batterijen en kiwistickers 

Onze school zamelt nog steeds lege batterijen en kiwistickers in. 
De lege batterijen kunnen in de Bebat-tonnen op de speelplaats gedaan worden, de kiwistickers kunnen aan de 
klasleerkrachten bezorgd worden. 
De Bebatpunten worden ook gebruikt om speelplaatskoffers verder aan te vullen en samen te stellen. 
Met de kiwistickers kunnen we ballen aankopen. 
Inktpatronen worden niet meer verzameld op school. 

 

Sociale media 

 Volgt u onze school al op onze nieuwe Facebookpagina   

(https://www.facebook.com/dehorizonzondereigen) en op onze nieuwe Instagrampagina 

(https://www.instagram.com/basisschooldehorizon/)? 
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Maandpuntjes Axenroos 

Ik neem de leiding! 
 

 Deze periode staat Sjef de leeuw centraal. 

 Een kind dat zich gedraagt als een goedgemutste leeuw, geeft leiding, kan 
 organiseren, kan uitleggen hoe een spel in elkaar zit, geeft duidelijke richtlijnen, 
 geeft informatie aan anderen, doet voorstellen, geeft advies … 

Een slechtgemutste leeuw gaat altijd de baas willen zijn, kan geen bevelen aannemen. Hij/zij gaat 
domineren en manipuleren, bevelen en autoritair optreden. Iemand die geen gezag kent, niet durft te 
bevelen of verkeerd informeert, is ook een slechtgemutste leeuw. 

 

Ik doe wat je vraagt! 
 
 Ook Kadosj de kameel staat deze periode centraal. 

 Een goed gemutste kameel zal: Om uitleg en raad vragen – ergens meer van willen weten – opletten tijdens 
 de les – de leerstof verwerken – iemand geloven – beluisteren – om informatie vragen – onderzoeken – 

 belangstelling tonen – instemmen – vragen om nieuws – op tijd komen – zich aan de regels houden – 
 gehoorzaam zijn – een raad opvolgen – zich schikken – een opdracht uitvoeren – volgzaam zijn – een bevel 
 uitvoeren – een advies opvolgen – zich laten inlichten – beleefd iets vragen – informatie opzoeken - Een 
 kameel werkt in stilte, zonder op te vallen.  Hij/zij laat zich niet om de tuin leiden en gaat gemakkelijk in op 
 voorstellen van anderen.  Hij/zij weet waar informatie te vinden is en zoekt die dan ook op.  Hij/zij is 

 leergierig, werkt goed mee en stelt geen overbodige vragen.  De kameel luistert aandachtig en heeft ook 
 gehoord als hij/zij iets onzinnig zegt.  Je kan alles vragen aan een kameel, want niks is hem te veel.  Met 
 activiteiten doet hij/zij graag mee en wanneer hij/zij iets niet goed weet, vraagt hij raad aan de leeuw.  De 
 kameel kan het leiderschap van iemand aanvaarden. 
 
 Een slecht gemutste kameel zal: Iemand uithoren – dwingen te spreken – alles klakkeloos aannemen – 
 doorvragen als hij/zij iets al lang weet – de lesstof kritiekloos opnemen – vragen om te vragen – geen 

 uitleg durven vragen – geen interesse hebben – nergens geloof aan hechten – slaafs doen wat er wordt 
 gezegd – je dwangmatig aan regels houden – voortdurend toestemming vragen – over afhankelijk zijn – te 

 toegeeflijk zijn – te onderdanig zijn – niet gehoorzamen – de wet overtreden – de afspraken negeren – 
 zonder aandacht luisteren - Een kameel voelt zich onzeker zonder richtlijnen.  Hij/zij wil voor alles en nog 
 wat richtlijnen krijgen van anderen.  Hij/zij is een meeloper.  Protesteren doet hij/zij niet.  

 

Werkgroep verkeer 

10 op 10 

Tijdens de donkere maanden in de herfst en de winter zijn de dagen kort en is het vaak 
nog donker als je kind naar school vertrekt. Een goede zichtbaarheid in het verkeer door 
het gebruik van fietsverlichting en fluorescerend materiaal is dan van cruciaal belang om 
veilig naar school te fietsen.  
Moedig je kind aan om de fietsverlichting ook daadwerkelijk te gebruiken zodra het nodig 
is. Ook het dragen van een fluohesje valt op in het verkeer en vermindert het risico op 

ongevallen.   

Als ouder het goede voorbeeld geven werkt natuurlijk stimulerend voor je kind. 
 
Werkgroep verkeer 

 

 

 


