Oktober 2018
Nieuws uit de peutergroep/BSO
•

De afgelopen weken hebben we gewerkt met het
thema: ‘Welkom Puk’. In dit thema hebben we
opnieuw kennisgemaakt met het lokaal, we
leerden heel goed op te ruimen en lieten alles
zien aan Puk. Ook hebben we een echte schat
opgegraven aan de hand van een echte
schatkaart! Wat was dit leuk zeg! Ons volgende
thema is: ‘Regen’. In dit thema leren we alles
over de regen. Wanneer blijf je droog als het
regent en wanneer word je nat, we stampen
lekker in de plassen en werken ook nog over de
herfst!

•

Juf Jolanda is gelukkig weer terug op de PG. We
willen juf Joanne heel erg bedanken dat zij
tijdens de afwezigheid van juf Jolanda de peutergroep draaiende heeft
gehouden! Nogmaals: DANKJEWEL!

•

In week 40 is het bij ‘Kibeo’ de week van de veiligheid. Tijdens deze week wordt
er extra aandacht besteed aan de veiligheid op de locatie. Dinsdag 2 oktober zal
de peutergroep samen met de school een ontruimingsoefening houden, om de
kinderen te leren wat ze moeten doen als er echt een calamiteit plaatsvindt.

•

Vrijdag 12 oktober t/m vrijdag 19 oktober zal de peutergroep dicht zijn in
verband met de herfstvakantie. Donderdag 11 oktober zullen we weer een
Franck en Vrij theater hebben. Meer informatie lees je later in de nieuwsbrief. Na
het theater hebben de kinderen van de PG vakantie. Zij worden dinsdag 23
oktober weer verwacht op de PG.

•

In oktober zijn er weer een aantal peuters jarig! 4 oktober zal Joshua 3 jaar
worden en op 5 oktober zal Ritas ook 3 jaar worden! Lieve Joshua en Ritas,
alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Terugblik informatiemiddag
We waren erg blij om van bijna alle kinderen de
ouders/verzorgers te kunnen begroeten op onze
informatiemiddag. Een middag die bedoeld is om aan u
te laten zien hoe we bij Omnis -op de Franck van
Borssele- met de kinderen werken. De kinderen zijn
heel goed in staat geweest om te vertellen wat ze doen
op school, waarom en hoe ze iets leren. Voor ons was
het goed om te zien hoe ouders/verzorgers samen met
hun kind actief bezig zijn geweest. Dank voor de
positieve reacties!

Nieuwe leerlingenraad
Na de verkiezingen is de nieuwe leerlingenraad
gekozen. Veel succes Mohammed, Dieshara, Zhi en
Long. Samen met juf Coby zullen zij dit schooljaar
vergaderen om hun ideeën te bespreken.

Kinderboekenweek
Op maandag 1 oktober starten wij met de
Kinderboekenweek. Dit jaar met als thema
Vriendschap: ‘Kom erbij!’. Elke dag wordt er
voorgelezen door de juffen en de kinderen van
groep 7-8 lezen voor aan de kinderen van de andere
groepen. Ze hopen daarmee in aanmerking te
komen voor de gouden of zilveren pen. Deze reiken
we tijdens het Franck en Vrij Theater op donderdag
11 oktober uit. De kinderen komen zo op allerlei manieren in aanraking met lezen en
voorlezen.

Franck & Vrij Theater
Natuurlijk sluiten we ook dit jaar de Kinderboekenweek af met een
Franck & Vrij Theater met alle kinderen van ons Kindcentrum. In alle groepen zijn de
kaarten voor het theater al getrokken, dus de komende weken zal er volop geoefend
worden. Donderdag 11 oktober starten we om 11.15 uur met de voorstelling. We
hopen velen van u te zien tijdens dit theater.
Vraag vanuit Jeugdnetwerk Borssele
In het jeugdnetwerk is nagedacht over de bestemming van het oude tennisveld naast
de gymzaal in Borssele.
Het tennisveld ligt nu braak en heeft geen duidelijke bestemming.
Er is navraag gedaan bij verschillende netwerken om te kijken of iemand hier iets mee
wil in Borssele.
De wil bleek er wel te zijn, maar er zijn geen verenigingen die zich hiervoor willen gaan
inzetten. Bijvoorbeeld de speeltuinvereniging, de sportvereniging of het bestuur van
Vijverzicht.
Betrokkenen bij het jeugdnetwerk willen zich tijdelijk inzetten voor de komst van
bijvoorbeeld een pannakooi of iets dergelijks, maar zoekt vrijwilligers die zich hiervoor
willen inzetten en in de toekomst willen zorgdragen voor het coördineren van
eventueel onderhoud en dergelijke.
Graag komen wij in contact met vrijwilligers, zodat we
samen een mooie bestemming kunnen zoeken voor het
oude tennisveld.
Wilt u hieraan meewerken, neem contact op met het
jeugdnetwerk: jnwborssele@gmail.com
Herfstvakantie
De herfstvakantie is van vrijdag 12 oktober tot en met
zondag 21 oktober. Maandag 22 oktober gaan we weer van
start.

Fijne vakantie allemaal!

