November 2018
Nieuws uit de peutergroep/BSO
We zijn begonnen aan het thema: 'Ik en mijn familie' van
Puk. Donderdag 25 oktober zijn we met de peuters en
kleuters in het dorp op zoek gegaan naar wat er allemaal
te zien is. We hebben van alles gevonden… van winkel tot
boot. We willen de mama van Ian en de oma van Joeri
heel erg bedanken voor hun hulp! Dankjewel!
Afgelopen week hebben we bezoek gehad van de GGD en een Interne Audit. Gelukkig
was alles goed! Hier zijn we erg blij mee!
Woensdag 14 november sluiten wij ons thema: 'Ik en mijn familie' af! Dit doen we
samen met de kleuters. Alle ouders, oma's, opa's, tantes en ooms zijn deze ochtend
vanaf 11.00 uur welkom om samen met ons het thema af te sluiten. Er volgt nog een
uitnodiging.
Maandag 12 november begint het Sinterklaasjournaal weer! We zullen elke ochtend
samen met de kleuters het Sinterklaasjournaal volgen. Dit zal op di, woe en do om 8.45
uur zijn.
Na ons thema 'Ik en mijn familie' zullen we starten met het thema: Sinterklaas!

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen 4 nieuwe leerlingen; welkom Orian (groep 2), Amelie (groep 6) en
Elijah Tschepurnoj en Alicja Wolska (groep 8). We hopen dat jullie een fijne tijd zullen
hebben op de Franck van Borssele!

Studiedag donderdag 15 november
Op donderdag 15 november is er een studiedag gepland voor alle Omnis leraren. De
andere studiedagen dit schooljaar zijn: 18 februari 2019 en 5 juni 2019. De kinderen
zijn op deze dagen vrij.

Bag2School
Dinsdag 20 november houden we weer een kleding inzameling. U
kunt schone kleding, schoenen, lakens, gordijnen, riemen en
handtassen etc. (geen vodden) ’s morgens in het halletje van de
school zetten. De school krijgt €0,30 per kilo. Dus hoe meer
kilo’s….u snapt dat we daar heel blij mee zijn. Deze week krijgen
de kinderen een zak mee naar huis. We hopen veel kilo’s op te
halen.

Ouder-kindgesprekken
In week 48 houden wij op woensdag 28 november de ouder-kindgesprekken. Aan de
hand van het portfolio van de kinderen gaan we samen in gesprek over hoe het gaat op
school en wat we nog kunnen verbeteren. In week 47 zal de intekenlijst ophangen
zodat u op een geschikte tijd kunt inschrijven.
Kinderen van groep 1-2 komen niet mee naar de
gesprekken, de ouders van de kleuters worden alleen
uitgenodigd voor de gesprekken.
Nog even ter herinnering: jongere broertjes en
zusjes kunnen niet bij de gesprekken aanwezig zijn,
dit kan erg afleiden en u zult begrijpen dat dit niet
fijn is voor de kinderen waarmee gesproken wordt.

