september 2019
Nieuws vanuit Kibeo
Wij zijn heel blij dat we vanaf 19 augustus 2019 ook kinderen opvangen in de leeftijd
van 0 tot 2 jaar! Dit betekent wel wat veranderingen voor ons. In de zomervakantie is
het hele lokaal veranderd en hebben wij al veel nieuwe spullen gekregen… een nieuwe
speelkeuken, nieuwe tafel en stoeltjes voor in de poppenhoek, veel babyspeelgoed, een
mooie box voor de kleintjes onder ons en we verwachten nog meer! Ook zal dit
betekenen dat de peutergroep/BSO samenstelling verandert. Op de dagen dat er
kindjes zijn voor het kinderdagverblijf zal de groep een combinatiegroep worden. Dit is
momenteel op de dinsdag al aan de gang. Op de dinsdag hebben we er ook een nieuwe
collega bij gekregen: Marleen Koole. Zij zal ons team op de dinsdagen versterken!
Marleen, van harte welkom! We hopen dat je een fijne tijd op onze locatie tegemoet
gaat! Vanaf 20 augustus 2019 is er op de dinsdag, woensdag en donderdag ochtend
een stagiaire die ons komt helpen op de groep. Zij wilt zich graag even aan jullie
voorstellen:

Beste ouders, verzorgers,
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Erica Karreman,
35 jaar en woon in Heinkenszand. Ik ben getrouwd met Jan
en wij hebben 4 kinderen.
Ik heb vroeger altijd in de horeca gewerkt en later in de
Etos. Sinds dit jaar ben ik begonnen met de opleiding
“gespecialiseerd pedagogisch medewerker”. Ik mag
hiervoor stage lopen bij Jolanda (Kibeo). Ik zal vanaf dit schooljaar op dinsdag,
woensdag en donderdag stage lopen op de peutergroep. Misschien dat u me later
ook tegen komt op de bso. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop er een
leuke en leerzame tijd van te maken. Mochten jullie nog vragen hebben,
stel ze gerust.
Groetjes, Erica

Door de veranderingen op onze locatie waren wij ook genoodzaakt om onze
dagindeling wat aan te passen. Om aan alle doelgroepen, baby’s, dreumesen en
peuters, het juiste aan te bieden hebben wij een nieuwe dagindeling gemaakt en die
willen wij graag aan jullie laten zien zodat jullie ook weten hoe ons programma er nu
uit ziet:
Baby’s en dreumessen:
De baby’s hebben hun eigen ritme vanuit thuis. Bij de baby’s houden wij rekening met
hun ritme en passen wij ons aan, aan hen. Doordat we op de dinsdag met 2 pm-ers
staan is het makkelijk voor ons om de pm-ers te verdelen.
Peuters
Het dagritme van de peuters op de peutergroep ziet er als volgt uit:
8.30 – 8.40: binnenkomst en afscheid nemen van de ouders
8.40 – 9.00: vrij spelen in de hoeken
9.00 – 9.10: opruimen
9.10 – 10.00: Buiten spelen (dit doen wij samen met de kleuters van groep 1 en 2)
10.00 – 10.30: fruit eten, drinken en een koekje. Hierna doen wij onze plasronde en
verschoningronde.
10.30 – 11.30: De peuters van 2 jaar blijven op de peutergroep en zullen hier een
ontwikkelingsgerichte activiteit doen, een knutselwerkje maken en als zij klaar zijn met
hun werkje spelen zij nog even in de hoeken (tijdens dit moment wordt er ook
individuele aandacht aan de kinderen gegeven door bijvoorbeeld 1 op 1 met een kindje
te werken). De peuters van 3 jaar gaan met 1 pm-er mee naar de kleuterklas. In de
kleuterklas worden zij ingedeeld in wat zij gaan doen; Werkatelier: hierin maken zij een
knutselwerkje wat voor die dag op het programma staat. Planbord: kinderen mogen
zichzelf op het planbord inplannen in welke hoek zij willen spelen of dat zij graag iets
aan tafel willen doen (tijdens dit moment wordt er ook individuele aandacht aan de
kinderen gegeven door bijvoorbeeld 1 op 1 met een kindje te werken).
11.30 – 12.00: alle kinderen voegen weer samen op de peutergroep. We gaan met alle
kinderen in de kring. We doen een ontwikkelingsactiviteit, zingen liedjes uit de
liedjeskoffer en sluiten de ochtend af met een boekje. Hierna worden de kinderen van
de peutergroep weer opgehaald.
Mochten er nog vragen over onze dagindeling zijn, stel ze gerust.

We zijn er achter gekomen dat wij erg weinig reservekleding hebben voor meisjes en
jongens (maat 74 t/m 92) en jongens (maat 92 t/m 110), denk vooral aan rompertjes,
shirts en broeken en onderbroeken. Mocht er iemand thuis nog wat hebben liggen en
dit niet meer gebruiken of weg wil gooien, zouden jullie dan aan ons willen denken? Wij
zijn er erg blij mee!
Momenteel heersen de waterpokken op onze locatie!
Wat zijn waterpokken?

Deze ziekte ontstaat door besmetting met het virus, meestal door aanhoesten of
lichamelijk contact. De incubatietijd is 13 tot 18 dagen (uitersten 10 tot 21 dagen). Na
een prodromale fase van wat koorts en op verkoudheid gelijkende verschijnselen die
een paar dagen duurt, verschijnen eerst kleine rode vlekjes, die na ongeveer een dag
overgaan in kleine met vocht gevulde blaasjes op een rode ondergrond, overal op het
lichaam, vaak het eerst in de nek. Kenmerkend zijn de blaasjes op het behaarde hoofd.
Het aantal kan variëren van minder dan tien tot honderden. Na ongeveer een week zijn
de meeste blaasjes ook weer verdwenen.
Als een kindje niet ziek is, geen koorts heeft en niet te veel last heeft van de
waterpokken mogen zij gewoon naar Kibeo komen. Mochten zij er echt ziek van zijn,
dat is het raadzaam om ze thuis te houden.
Vanaf half september gaan wij werken aan het thema ‘herfst’.
Doordat het nu in de ochtenden wat drukker is tijdens het brengen
van de kinderen en wij alle kinderen toch even persoonlijk willen ontvangen en met elk
kind even willen zwaaien, is er minder tijd voor een grotere overdracht. Wilt u iets aan
ons kwijt, geef het dan ‘s morgens even aan en dan plannen we het gesprekje even na
12.00 uur zodat hier ook alle tijd voor is.

Nieuws vanuit de Omnisschool
Groep 1
Nael Goitam is 4 jaar geworden, zij schuift vanuit de peutergroep naar groep 1.
Welkom Nael, we wensen je een fijne tijd toe op de Franck van Borssele!

Lessen GVO
Mijn naam is Tina de Jager en ik geef de komende jaren de GVO lessen aan groep 3 t/m
8.
De eerste lessen hebben we groepsafspraken gemaakt en hebben alle kinderen een
nieuwe GVO map gekregen. Hierna gaan we aan de slag met het thema familie. De
bovenbouw gaat hun eigen stamboom in kaart brengen, en de onderbouw leert
verschillende familiebanden kennen. We gebruiken de verhalen over Abraham en Sara
als richtlijn voor de thema’s in de komende lessen.
Groetjes, Tina de Jager
GVO docent
Sportweek
Ook dit jaar doen wij weer mee met de nationale sportweek.We
organiseren in de periode van 20-29 september elke dag een
sportieve activiteit.
Woensdag 25 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 25 september in je sportkleding naar
school!

Infomiddag
Maandag 9 september organiseren wij samen met de kinderen de jaarlijkse
infomiddag. Ook de ouders van de peutergroep en de dagopvang zijn van harte
welkom. Tussen 16.30 uur en 17.15 uur kunt u komen kijken in alle groepen.

Portfolio’s
Mocht het portfolio van uw zoon/dochter nog thuis liggen dan kunnen ze weer op
school ingeleverd worden. Binnenkort gaan we daar weer mee aan de slag.
Verkeer
Momenteel wordt de Kalootstraat opnieuw bestraat. ‘Victor Veilig’ kan als alles klaar
is weer geplaatst worden zodat er aandacht gevraagd wordt aan andere
weggebruikers om extra alert te zijn op overstekende en fietsende kinderen. In de
Zuidsingel is ook de schoolzone nu zichtbaar.

Jarigen
We feliciteren alle jarigen van augustus en september met hun
verjaardag! We wensen jullie een fijne verjaardag toe.

