november 2019
Nieuws vanuit Kibeo
•

Het weer is inmiddels veranderd naar nat en koud in plaats van zonnig en warm.
Omdat we nu ook baby’s rond hebben kruipen willen we aan jullie vragen om
slofjes aan te doen bij binnenkomst van de groep. (Deze staan op de kast waar
de bakjes van de kinderen ook staan.) Bij de kinderen graag de schoenen uit en
voor eventueel warme voeten kunnen er pantoffels voor de kinderen neergezet
worden.

•

Op de groep hebben we weinig reservekleding voor jongens in de maat 98 t/m
110. Mochten jullie thuis nog iets hebben liggen waar niks meer mee gedaan
wordt… wij zijn er enorm blij mee!

•

Dinsdag 23 oktober hebben we een ontruimingsoefening gedaan! Voor de eerste
keer zijn ook de baby’s geëvacueerd door middel van het evacuatiebedje. De
peuters zijn netjes aan het vluchttouw naar buiten gelopen. Fijn dat we weer
even geoefend hebben, zo weten we als er echt een calamiteit is wat we moeten
doen!

•

Deze weken werken we aan het thema: ‘Muziek’,
op een spelenderwijze manier leren we veel over
de verschillende muziekinstrumenten, we hebben
gastlessen van mensen die een instrument
bespelen en hier over willen vertellen, we leren
wat muzieknoten zijn en we maken heel veel
muziek!

•

Dinsdag 5 november hebben we met de hele
school weer vriendjeslezen! De bovenbouw
kinderen kiezen een boekje en bereiden dit voor
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om voor de middenbouw/onderbouw en peuters voor te lezen. Wat genieten de
kinderen hier altijd van!
•

Zaterdag 16 november 2019 is het weer zover… Sinterklaas en zijn pieten
komen dan weer naar Nederland! Van dinsdag 19 november tot donderdag 5
december zullen wij aan het thema Sinterklaas werken. Samen met de kleuters
van groep 1 en 2 zullen we ook morgens weer het sinterklaasjournaal volgen.

•

Dinsdag 19 november vanaf 14.00 uur zullen ze van het schoonmaakbedrijf de
vloer op de groep in de was zetten. Dit houd in dat de hele vloer weer opnieuw
voorzien wordt van een nieuwe beschermlaag. Dit om te voorkomen dat het vuil
in de vloer trekt en ook met een nieuwe waslaag is de vloer beter schoon te
houden. Het schoonmaakbedrijf voert dit zelf uit en de volgende ochtend
kunnen we gewoon weer terecht op de groep.

Nieuws vanuit de Omnisschool
Nieuwe leerling
In oktober schoof Joah van Dulmen door vanuit de peutergroep naar groep 1. Welkom
Joah, we hopen dat je een fijne tijd zult hebben op de Franck van Borssele!

Doppen sparen voor KIKA
De doppenspaaractie voor KIKA gaat gewoon door. U kunt uw doppen kwijt in de
daarvoor bestemde doos in het halletje van de school. Namens de leerlingenraad alvast
onze dank voor het sparen.

Ouder-kindgesprekken
In week 48 vinden de eerste ouder-kindgesprekken van dit schooljaar plaats. Een week
vooraf hangen de lijsten op zodat u een tijd kunt kiezen om in te tekenen.

Voorlichting groep 8 voortgezet onderwijs
Op dinsdagavond 19 november 2019 organiseren wij een informatieavond over het
voortgezet onderwijs in onze regio. Deze vindt plaats in
Omnis Kindcentrum De Linden, Egelantierstraat 5 te `s Gravenpolder.
Groep 8 ouders hebben al eerder een uitnodigingsmail ontvangen over deze avond.

Halloweenfeestje
De leerlingenraad wil na het succes van de carnavalsmiddag
van vorig schooljaar nu op vrijdagmiddag 1 november een
Halloweenfeestje organiseren. Juf Laura en juf Coby zullen
er samen met de kinderen een gezellige middag van maken.
U heeft al een mail over deze middag ontvangen.

Nieuws uit de GVO les
In de GVO les werken we over het thema bouwen & maken. De eerste les stond het
verhaal van de Toren van Babel centraal. In het verhaal bouwden mensen een hoge
toren, maar konden elkaar opeens niet meer verstaan, waardoor hij nooit is afgebouwd.
Toen zijn we zelf ook een toren gaan
bouwen. Eerst mét overleg, daarna
zonder te praten. Het bleek nog best
lastig om gezamenlijk één toren te
maken en ontstonden er meerdere kleine
torens. Het was wel een leuke oefening
in samenwerken! Hieronder een paar
foto’s van het harde werken.
In de volgende nieuwsbrief meer over
het thema ‘maken’.

Met vriendelijke groet,
Juf Tina

Schoolfruit
We hebben ons ingeschreven voor het EU
Schoolfruitprogramma en zijn ingeloot! Dit betekent dat
we vanaf 12 november t/m 19 april 3 porties
fruit/groente per week ontvangen. We verdelen dit onder
de kinderen om op school lekker op te eten. Zoals het er
nu uit ziet wordt dat waarschijnlijk op dinsdag,
woensdag en donderdag.
Welke ouder(s) wil(len) komen helpen om fruit/groente te snijden? U kunt zich opgeven
bij een van de juffen.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is dit jaar €25 per leerling. Van dit bedrag worden onder andere de
Sinterklaascadeautjes, kerstlunch, voorleesontbijt, Paaslunch en feestdag laatste
schooldag betaald. Mocht het u ontschoten zijn om deze bijdrage te voldoen dan kan
dat alsnog.
Wij willen u dan vragen deze bijdrage over te maken onder vermelding van de naam
van uw kind(eren) op bankrekeningnummer NL 25 RABO 0300 567006 ten name van
Omnisschool Franck van Borssele.

Formulieren vervoersbeleid
Voor de herfstvakantie heeft uw zoon/dochter formulieren mee gekregen om te
ondertekenen in verband met het vervoersbeleid van Omnis. Als u dit nog niet heeft
gedaan, verzoeken we u dit nog te doen en de formulieren op school in te leveren.

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

Kinderzwerfboek-station bij OKC Franck van Borssele
Sinds woensdag 23 oktober 2019 staat bij OKC Franck van Borssele een
Kinderzwerfboek-station, een kast vol met kinderzwerfboeken. Je kan hier een boek
uitzoeken om thuis te lezen en daarna weer uit zwerven te sturen. Of je kan een
eigen boek brengen dat een ander kind mag lezen. Er zijn ook zwerfstickers te
vinden.
Kinderzwerfboek is een initiatief
van het Nationaal Fonds
Kinderhulp. Kinderzwerfboek wil
alle kinderen de mogelijkheid
bieden om leuke boeken te lezen.
Het idee van Kinderzwerfboek is
simpel: kinderboeken met een
zwerfsticker worden overal
achtergelaten. Kinderen mogen ze
gratis meenemen om te lezen.
Daarna laten ze het boek weer zwerven. Bijvoorbeeld op de kinderboerderij, in
Kinderzwerfboek-stations, wachtruimtes, buurthuizen, etc. Voor meer informatie en
het bestellen van zwerfstickers: www.kinderzwerfboek.nl.

