Januari 2019
Wij wensen iedereen een mooi en gezond 2019 toe!
We hopen op een fijn, leerzaam jaar op de Franck van Borssele.

Nieuws vanuit de peutergroep/BSO
•

Vanaf januari is er een nieuwe peuter gestart op de peutergroep! Nikki (zusje van
Lianne en Julian), wij wensen jou heel veel speelplezier bij ons op de peutergroep
en hopen dat je een fijne tijd zal hebben bij ons!

•

Joah is in de kerstvakantie grote broer geworden! Lieve familie van Dulmen, heel
veel geluk en gezondheid gewenst met jullie zoon
en broertje!

•

Na de kerstvakantie zullen wij gaan beginnen met
het thema ‘Winter’. Samen met de kleuters gaan we
weer veel nieuwe dingen leren en activiteiten
uitvoeren! We hebben er veel zin in!

•

23 januari 2019 starten de nationale
voorleesdagen. Deze zullen duren t/m 2 februari.
Woensdag 23 januari zullen we een gezamenlijk
voorleesontbijt hebben met de hele school. De
kinderen mogen deze dag in pyjama naar school komen.

•

Tijdens deze dagen zouden wij het op de peutergroep leuk vinden als er een
papa, mama, opa of oma, tante of oom bij ons op de groep komt voorlezen. Zijn
er hier geïnteresseerden voor dat kunt u dit doorgeven bij juf Jolanda, zij zal dan
kijken op welke dag het uitkomt en welk tijdstip het beste is.

•

Alle ouders die gebruik maken van Kibeo hebben een mail gekregen met de
informatie dat er een dagopvang gaat komen op onze locatie in Borssele.
Momenteel is er een aanvraag ingediend bij de gemeente om de locatie te gaan
verbouwen zodat wij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar kunnen gaan
opvangen. Wanneer dit allemaal gerealiseerd is, is helaas nog niet bekend, maar
heeft u interesse in dagopvang dan kunt u mailen naar klantrelatie@kibeo.nl of
bellen naar 0113-760250.

Lessen GVO voor groep 3 t/m 8
De godsdienstlessen zijn weer gestart. Onze nieuwe meester, Jesse Moeleker, is na de
kerstvakantie begonnen met de lessen godsdienstig vormings onderwijs. De kinderen
hebben enthousiast gereageerd op de eerste les van meester Jesse.
Cito toetsen
Vanaf week 3 worden in de groepen 3 t/m 8 Cito toetsen afgenomen voor technisch
lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De resultaten van de toetsen zullen op het
1e rapport komen te staan. In het ouder-kindgesprek kijken we dan samen met u als
ouders en uw zoon/dochter wat de kinderen al kunnen en waar nog extra oefening
nodig is.
Voorleesontbijt
Woensdag 23 januari doen we weer mee met het jaarlijkse
voorleesontbijt. De kinderen hoeven dus niet eerst thuis te
ontbijten, dat doen we samen op school. Daarna zal er aan
de kinderen worden voorgelezen. De kinderen mogen in hun
pyjama naar school komen als ze dat leuk vinden!

