oktober 2019
Nieuws vanuit Kibeo
•

Woensdag 25 september kwam onverwachts de GGD bij ons op bezoek.
Minimaal 1 keer per jaar komt de GGD op de locatie om te controleren of wij
alles goed bijhouden, registreren en uitvoeren. Afgelopen woensdag was het een
uitgebreide inspectie en heeft de GGD inspectrice alles op de groep
gecontroleerd en juf Jolanda ondervraagd. Wij zijn gelukkig met vlag en wimpel
geslaagd!
De inspectrice vond het mooi om te zien hoe de samenwerking met
school is en kreeg er een warm gevoel bij! Met dit compliment zijn wij
natuurlijk enorm blij!

•

In de gang van de peutergroep hebben we een nieuwe kast met allemaal laadjes.
De oude kast waar alle kinderen een vakje in hadden, is weg. Nu hebben alle
kinderen een eigen laadje waar ze hun spullen in kunnen opbergen. Hier zullen
ook knutselwerkjes in gedaan worden die mee naar huis mogen enz. De vraag
aan jullie om af en toe het laadje eens te controleren en leeg te halen.

•

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema Herfst. Daarin hebben
we het vooral over slakken en paddenstoelen gehad! Patricia (de mama van Ian)
is bij ons op bezoek geweest met reuzeslakken. Deze slakken waren nu nog
klein, maar als zij over een half jaar nog eens terug
komt zijn deze uitgegroeid tot reuze slakken! Dinsdag
8 oktober sluiten we ons thema af door middel van
‘het paddenstoelen pad’. Samen met de kleuters
zullen wij in het park op zoek gaan naar
paddenstoelen en de opdrachten die hier op staan.
Om deze activiteit te realiseren hebben wij wel nog wat hulp nodig van ouders.
Het klaarzetten in het park, groepjes begeleiden met kinderen en eventueel alles
weer opruimen. Mocht je kunnen en willen helpen, geef dit dan aan bij een van
de juffen of bij de pedagogisch medewerksters. Het paddenstoelen pad zal om
9.00 uur starten. Het klaarzetten kan dan tussen 8.30 uur en 9.00 uur. Wij
zorgen ervoor dat alles klaar staat!

•

Donderdag 10 oktober hebben we weer een Franck en Vrij theater met als
onderwerp ‘Kinderboekenweek; thema ‘vervoer’. Het theater zal om 11.15 uur
starten in de hal. Alle kinderen zullen weer iets moois laten zien op het podium.
Het Franck en Vrij theater zal tot ongeveer 12.00 uur duren.

•

Herfstvakantie: van maandag 14 tot en met vrijdag 18 oktober zal het
herfstvakantie zijn. De peutergroep is dan dicht en de kinderen hebben deze
week vrij!

•

Na de herfstvakantie zullen wij op de peutergroep in
samenwerking met de kinderen van groep 1 en 2
starten met het thema ‘muziek’.

•

Gezocht: Leden voor de LOR (Lokale Ouderraad)
Als lid van de Lokale Ouderraad denk en praat je mee
over zaken die te maken hebben met de opvang op
de vestiging en help je mee met het organiseren van activiteiten.
Interesse? Neem contact op met de pedagogisch medewerkster van de vestiging.

Nieuws vanuit de Omnisschool
Infomiddag
We kijken terug op een goed bezochte informatiemiddag. Bijna alle ouders/verzorgers
hebben we kunnen laten zien hoe we in ons Kindcentrum werken. Het was erg prettig
om positieve reacties te ontvangen, met name over de samenwerking peuterkleutergroep, daar danken we u hartelijk voor!

Nieuwe leerling
In oktober schuift Ritas Al Sheikh Hori door vanuit de peutergroep naar groep 1.
Welkom Ritas, we hopen dat je een fijne tijd zullen hebben op de Franck van Borssele!

Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober starten wij met de Kinderboekenweek. Dit jaar met als thema
‘Reis mee!’. Elke dag wordt er voorgelezen door de juffen. De kinderen van groep 6-78 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 10 oktober uit. De kinderen komen
zo op allerlei manieren in aanraking met lezen en
voorlezen.
Franck & Vrij theater
Met het Franck & Vrij theater op 10 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af. U bent
van harte welkom om 11.15 uur in de hal van ons Kindcentrum om het theater bij te
wonen.
Nieuwe leerlingenraad
Na de verkiezingen is de nieuwe leerlingenraad
gekozen. Veel succes Cailin, Rowan, Noah, Marlou
en Luc.
Een van de ideeën van de leerlingenraad is om op
dierendag (4 oktober) je dierenknuffel mee naar
school te nemen. Wij zijn benieuwd welke
knuffels we te zien krijgen!

Nieuws uit de GVO les groep 3-8
Het eerste thema dit jaar was ‘familie’. De bovenbouw heeft onderzoek gedaan naar
hun eigen stamboom, en deze digitaal of op papier in kaart gebracht. Deze nemen ze
binnenkort mee naar huis. Ook de onderbouw heeft geleerd wat een stamboom is, en
hun naaste familie hierin getekend.
We gebruikten de verhalen over Abraham en Sara als richtlijn. Elke les stond er een
onderwerp centraal zoals het offerfeest, (over)grootouders, trouwen, jaloezie, de
positie binnen het gezin en deden we mee aan de ‘week tegen pesten’. Ook sluiten de
lessen aan bij de Kinderboekenweek, mét een boek cadeau!
Na de herfstvakantie zal groep 7/8 in de les meedoen aan Actie Schoenendoos, waarbij
we samen 1 doos vullen met spullen voor kinderen die niets of weinig hebben.

www.actie4kids.nl. De onderbouw heeft dan het thema bouwen, waarbij de toren van
Babel centraal staat.
Juf Tina

Strandschoonmaak
Op donderdag 31 oktober wordt er tussen 12.30 uur en 15.30 uur een
strandschoonmaak georganiseerd. De kinderen van groep 5-6-7-8 zullen hieraan
meewerken. De ouders van deze kinderen krijgen in een aparte mail alle informatie
over deze middag.

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

