Maart 2019
Nieuws uit de peutergroep
De afgelopen weken hebben we gewerkt rondom het thema: de pizzerette.
We hebben van klei mooie pizza's gemaakt, we maakten echte
koksmutsen en mooie placemats die we nodig hadden tijdens onze
afsluiting op donderdag 28
februari. Donderdag 28 februari
hebben de kinderen samen met
hun ouders echte pizza's gemaakt.
Nadat ze gebakken zijn in de oven
van de plaatselijke supermarkt
konden we in ons 'restaurant' heerlijk genieten van
onze eigen gemaakte pizza!

Na de vakantie gaan we beginnen met het project wat in het thema van dieren staat!
Hier koppelen we ons Puk thema: 'knuffels' aan vast! Alle kinderen mogen hun
lievelingsknuffel meebrengen om tijdens het thema alle avonturen mee te beleven.
Het zou leuk zijn als de knuffels tijdens het thema op de PG mogen blijven.
Na de voorjaarsvakantie start Mischa van Dulmen bij ons! Lieve Mischa, we hopen
dat je een hele leuke, fijne en leerzame tijd bij ons zal hebben op de PG!
Voor onze locatie Kalootstraat te Borssele zijn we op zoek naar nieuwe leden voor
de LOR (Lokale Ouderraad). Als lid van de LOR (Lokale Ouderraad) praat en denk je
mee over zaken die te maken hebben met de opvang op de vestiging en help je mee
met het organiseren van speciale activiteiten.

Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkelingen rondom de dagopvang op de
Kalootstraat in Borssele. Het volgende overleg wat hiervoor gepland staat is op
donderdag 14 maart om 12.00 uur op de locatie Kalootstraat. Hebben jullie
interesse om hierbij aan te sluiten dan zijn jullie van harte welkom!
Heeft u interesse om lid te worden van de LOR? Laat dit dan weten aan juf Jolanda.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne voorjaarsvakantie! De peutergroep zal
dinsdag 12 maart weer starten!

Terugblik feest leerlingenraad
Wat was het gezellig op het feest georganiseerd door de leerlingenraad. De kinderen
hebben het reuze naar hun zin gehad. Dank je wel leerlingenraad voor de
organisatie!

Meester Jesse (godsdienst) stelt zich even voor
Mijn naam is Jesse Moeleker en vanaf januari ben ik werkzaam op jullie school. Ik
ben in de plaats van Mirjam gekomen, die een tijdje geleden is gestopt als
godsdienst onderwijzeres. Tot nu toe is het tof en ik zie uit naar de volgende lessen!
Ik ben wonend in Domburg en naast het vak godsdienst dat ik geef sport ik graag,
werk ik als tuinman en als schilder. En overigens niet onbelangrijk; vier maanden
geleden ben ik getrouwd!
Mocht u nog andere vragen hebben dan kan dat altijd.
Nieuwe leerling
Eind maart krijgt de kleutergroep er een nieuwe leerling bij. Welkom Sebastian
Kepinski! We hopen dat je een fijne tijd zult hebben op de Franck van Borssele.
Project
Na de voorjaarsvakantie starten we met ons jaarlijkse
project, dit jaar met als thema ‘Dieren’. In elke groep
zal er over dieren gewerkt worden. We sluiten het
project af met een kijkavond en het Franck & Vrij
Theater op donderdag 11 april. Nadere info volgt nog.
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.

