september 2018
Nieuws uit de peutergroep/BSO
•

De scholen zijn weer gestart en zo ook de PG en BSO! We hopen dat iedereen
een hele fijne zomervakantie heeft gehad en weer vol goede moed aan het
nieuwe schooljaar kan beginnen!

•

Zoals jullie misschien al gemerkt hebben is juf Jolanda tijdelijk even uit de
roulatie. Juf Jolanda zal zoveel mogelijk vervangen worden door Juf Joanne. Het
is niet altijd mogelijk om juf Joanne in te kunnen zetten, er zal dan een andere
medewerkster van Kibeo zijn. Juf Jolanda hoopt zo snel mogelijk weer aan de
slag te gaan!

•

Vanaf dinsdag 3 september zal de Peutergroep werken
met het thema: ‘Welkom Puk’. In dit thema maken de
kinderen kennis met Puk. Sommige kinderen kennen
Puk al, andere kinderen nog niet. Samen gaan we Puk
wegwijs maken in de groep. Samen ontdekken we
waar en waarmee we kunnen spelen, hoe we opruimen
en wanneer we iets moeten schoonmaken. Natuurlijk
doen we dit in samenwerking met de kleuters van
groep 1 en 2.

•

Na de zomervakantie is Levi van der Horst bij ons gestart op de BSO! Levi wat
fijn dat je bij ons komt spelen! We hopen dat je een fijne en leerzame tijd bij ons
zal hebben op de BSO.

Juf Carleijne stelt zich even voor
Graag wil ik mijzelf eventjes voorstellen als nieuwe leerkracht van groep 6/7/8. Ik ben
juf Carleijne, 25 jaar jong en zal van dinsdag tot en met vrijdag te vinden zijn op
school. Dit jaar zal ik naast lesgeven, bezig zijn met het behalen van een
gymbevoegdheid. Thuis heb ik drie trouwe viervoeters: Beau, Basil en Benji (2 katten en
een hond). Naast dat ik een dierenvriend ben, ben ik ook sportief. Zo wil ik wel eens
een balletje slaan op de tennisbaan. Daarnaast volleybal ik drie keer per week op derde
divisie niveau bij de volleybalvereniging BOK in Kapelle. Maar mijn grootste passie is
lesgeven en samen met jullie wil ik er dan ook een fantastisch jaar van maken!
Sportweek
Ook dit jaar doen wij weer mee met de nationale sportweek.We
organiseren in de periode van 15-29 september elke dag een
sportieve activiteit.
Woensdag 19 september is dit jaar de KOM-IN-JESPORTKLEDING -NAAR-SCHOOLDAG. Het zou heel leuk zijn als
de kinderen van de Franck van Borssele hier ook aan meedoen.
Kom dus op woensdag 19-09 in je sportkleding naar school!

Infomiddag
Maandag 17 september houden we van 17.15 uur tot 18.00 uur onze jaarlijkse
infomiddag. We nodigen u samen met uw kind(eren) uit naar school te komen. Uw
zoon/dochter zal u laten zien hoe wij op school werken. Er volgt nog een uitnodiging
van uw kind, maar noteert u alvast de datum?

