Mei 2019
Nieuws uit de peutergroep
In de meivakantie is Joeri 3 jaar geworden! Lieve Joeri, van harte gefeliciteerd met je
verjaardag! We hopen dat je een fijne verjaardag hebt gehad!
Na de meivakantie start Yorikabel (zusje van Nael) bij ons op de peutergroep. Wij
wensen haar een fijne, leuke en leerzame tijd toe op de peutergroep!
Na de meivakantie starten we met het thema: Lente. Samen met de
kleuters gaan we werken over de lente en alles wat daarmee te
maken heeft. Ook zullen we via het MEC (milieu Educatief centrum
in Goes) een leskist huren over lieveheersbeestjes.
Woensdag 15 mei organiseren Kibeo en Omnis een open dag voor nieuw
geïnteresseerde ouders. De open dag is bedoeld voor nieuwe ouders die een kijkje
willen nemen in ons Kindcentrum, waar wij opvang en onderwijs onder 1 dak
aanbieden. De open dag zal zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur. We hopen dat de open
dag een groot succes zal worden!
Maandag 20 mei organiseert de bibliotheek in samenwerking met de gemeente een
ouderavond op onze locatie. Deze avond zal in het teken staan van voorlezen voor
kinderen en het stimuleren van de taalontwikkeling. Ouders
die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 4 jaar zijn voor
deze avond uitgenodigd. Deze week zullen de ouders van
kinderen die gebruik maken van de peutergroep een flyer
meekrijgen over deze ouderavond. Wilt u deze avond
bijwonen, dan is het belangrijk om uw via de website
(vermeld op de folder) vooraf aan te melden. Let op: vol =
vol!

Donderdag 30 mei 2019 zijn wij de hele dag gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag.
Vrijdag 31 mei 2019 hebben wij een extra sluitingsdag, dus ook vrijdag 31 mei
2019 zijn wij de gehele dag gesloten.
Dagopvang Borssele!
Op 1 april 2019 is besloten dat wij op Borssele ook dagopvang gaan aanbieden.
Voordat dit allemaal rond is, moet er nog heel veel gebeuren maar wij zijn erg blij
dat wij straks ook opvang aan kunnen bieden voor kinderen jonger dan 2 jaar! Op
dit moment zijn ze bezig met de tekeningen en zullen de vergunningen
aangevraagd worden bij de gemeente. Heeft u interesse in dagopvang op onze
locatie? Dan kunt u dat alvast kenbaar maken bij klantrelaties: klantrelatie@kibeo.nl
of 0113-760250.
Nieuwe leerling
In groep 1 verwelkomen we een nieuwe leerling, Izabella Da Luz Mesquita. We
hopen dat je een fijne tijd zult hebben op de Franck van Borssele!
Open dag
In samenwerking met de peutergroep van Kibeo is er op woensdag 15 mei een open
dag op ons Kindcentrum. Tussen 10.00-16.00 uur kunnen nieuwe ouders een kijkje
komen nemen.
Sportolympiade
Op donderdag 16 mei doen de kinderen van groep 5-8 mee aan de Sportolympiade.
Alle informatie over deze dag zal juf Carleijne met de ouders/verzorgers van deze
groepen communiceren.
Annie MG Schmidmorgen
Woensdag 22 mei houden we weer onze Annie MG
Schmidtmorgen. Met alle kinderen, van peuters t/m groep 8,
werken we over een van de vele boeken die Annie MG
Schmidt geschreven heeft.

Schoolreizen
In mei gaan de groepen 1-2 en 3-8 op schoolreis. Via aparte mails wordt u hierover
geïnformeerd.
Opbrengst voor het dierenasiel Walcheren
Met de acties tijdens het dierenproject hebben we het mooie bedrag van €300,= bij
elkaar gekregen. Dit bedrag zal zo spoedig mogelijk worden overhandigd aan het
Dierenasiel. Iedereen enorm bedankt voor de bijdrage!
Jarigen in mei
We wensen alle kinderen die jarig zijn in mei een hele fijne
verjaardag toe!
Stichting Gambia
Juf Coby was deze vakantie weer naar Gambia. Ze heeft voor de
school daar groentezaad voor de schooltuin gekocht. Ook zijn er
prullenbakken gekocht zodat de rommel goed opgeruimd kan worden. Iedereen is
er erg blij mee.

