Februari 2019
Nieuws vanuit de peutergroep
De afgelopen weken hebben we met de kleuters
gewerkt aan het thema 'Winter'. We hebben mooie
knutselwerkjes gemaakt en vetbolletjes voor de
vogels, zodat zij met dit winterse weer ook lekker
kunnen eten. Om het thema echt af te sluiten hebben
we zelfs echte sneeuw gehad, we gooiden
sneeuwballen op elkaar en maakten een mooie
sneeuwpop! Dat was leuk!
Woensdag 23 januari hadden we het nationaal voorleesontbijt samen met school! Wat
was het weer gezellig om de ochtend zo met zijn allen te beginnen! Juf Cock las een
prachtig verhaal voor! Dankjewel!
Donderdag 24 januari kwam de papa van Joeri en hij had
maar liefst 3 boekjes mee om voor ons voor te lezen!
Gelukkig had hij veel hulp van Joeri! Matthijs, bedankt voor
het voorlezen! De peuters en de kleuters hebben ervan
genoten!
Woensdagochtend 30 januari hebben we weer genoten van het vriendjeslezen! Wat is het
toch fijn dat de oudste kinderen de jongste kinderen voorlezen!
Volgende week zullen we starten met het thema: 'Restaurant' en dan werken wij
voornamelijk over de Pizzeria! Dit doen wij natuurlijk weer samen met de kleuters! Dit
thema zullen wij afsluiten op donderdag 28 februari. Wij sluiten dit thema af samen met
de peuters en de kleuters en hun ouders. Dus papa's en mama's van de peuters en de
kleuters hou donderdagochtend 28 februari alvast vrij! De officiële uitnodiging met de
tijd en wat we precies gaan doen volgt nog!

Excursie groep 6-7-8
Op woensdag 6 februari zal groep 6-7-8 een bezoek
brengen aan het Watersnoodmuseum. Juf Carleijne
heeft alle info naar de ouders van deze groepen
gemaild.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is dit jaar €25 per leerling. Van dit bedrag worden onder andere de
Sinterklaascadeautjes, kerstlunch, voorleesontbijt, Paaslunch, feestdag laatste schooldag
betaald. Mocht het u ontschoten zijn om deze bijdrage te voldoen dan kan dat alsnog.
Wij willen u dan vragen deze bijdrage over te maken onder vermelding van de naam
van uw kind(eren) op bankrekeningnummer NL 25 RABO 0300 567006 ten name van
Omnisschool Franck van Borssele.
Studiedag
Maandag 18 februari is er een studiedag voor alle Omnis juffen en meesters. De
kinderen zijn deze dag vrij.
Rapporten
De kinderen krijgen op vrijdag 22 februari hun eerste rapport mee naar huis. In
week 9 vinden dan de gesprekken met de ouders/kinderen plaats. De lijsten om in
te tekenen hangen vanaf week 8 op. Komt u dan even langs om een geschikte tijd te
kiezen?
Bomen planten
De gemeente Borsele heeft ons gevraagd om te helpen met
het planten van nieuwe bomen. Elk kind krijgt een ‘eigen‘
boom om te planten. We planten de bomen, samen met de
wethouder, op woensdagmiddag 27 februari.

Afsluiting thema ‘Restaurant’ peutergroep en groep 1-2
Op donderdagmorgen 28 februari sluiten de peuter- en kleutergroep het thema
‘Restaurant’ af. Hierbij worden de ouders van deze groepen uitgenodigd. U ontvangt
hier nog nadere info over.
Feest op 28 februari
Samen met de leerlingenraad organiseren we op donderdagmiddag 28 februari een
feestje! We maken er voor de vakantie een gezellige middag van. Kinderen mogen,
als ze dat willen, hun verkleedkleren meenemen. We verkleden ons dan na de lunch
voor het (carnavals)feest.
Bericht van de Stichting Gambia
Voor de school in Gambia zijn, van een deel van de opbrengst van de markt van
vorig jaar, spullen voor de schooltuin en stoeltjes gekocht. Vanuit Gambia bedanken
ze ons daar weer hartelijk voor!

De voorjaarsvakantie is van
vrijdag 1 maart t/m zondag 10 maart.
We zien elkaar weer op maandag 11 maart.

