december 2019
Nieuws vanuit Kibeo
Op de peutergroep zijn er kindjes die de waterpokken hebben! Als uw kind de waterpokken
heeft en hier niet ziek van is, mogen zij gewoon komen spelen. Zijn ze er ziek van dan is het
beter om eerst uit te zieken voordat hij/zij weer komt spelen op de peutergroep.

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema:
sinterklaas. We hebben weer veel mooie dingen geknutseld en veel
nieuwe dingen geleerd! Donderdag 5 december komt Sint en Piet
bij ons langs op school! We zullen hem met de hele school om
8.30 uur opwachten aan de straatkant. De kinderen kunnen van te
voren in de klas hun Sint/Pietenmuts op zetten.

Als Sinterklaas het land weer uit is, zullen we starten met het thema:
kerst. Dit thema zal 2 weken duren aangezien het daarna kerstvakantie
is. Meer over de viering van kerst kun je verderop in de nieuwsbrief
lezen!

Er worden 2 peuters in december 4 jaar en zullen dan naar groep 1 gaan bij juf Marjolijn! Lieve
Milana en Simone, heel veel plezier in de kleuterklas! Wij gaan jullie missen!
Van vrijdag 20 december tot vrijdag 3 januari hebben de kinderen kerstvakantie. Deze 2 weken
zullen wij gesloten zijn. Maandag 6 januari zullen de eerste kindjes weer komen spelen.
Wij willen iedereen alvast hele fijne feestdagen wensen en een heel gelukkig en gezond
nieuwjaar!

Nieuws vanuit de Omnisschool
Nieuwe leerlingen
In december stromen Milana Geertse en Simone Swinkels door naar groep 1 vanuit de
peutergroep. Welkom Milana en Simone, we hopen dat jullie een fijne tijd zullen hebben op de
Franck van Borssele!

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is dit jaar €25 per leerling. Van dit bedrag worden o.a. de
Sinterklaascadeautjes, kerstmaaltijd, voorleesontbijt, Paaslunch, feestdag laatste schooldag
betaald. U zult begrijpen dat de eerste uitgaven voor het Sinterklaasfeest al zijn betaald en het
volgende feest alweer voor de deur staat.
Mocht het u ontschoten zijn om deze bijdrage te voldoen dan kan dat alsnog.
Wij willen u dan vragen deze bijdrage over te maken o.v.v. de naam van uw kind(eren) op
bankrekeningnummer NL 25 RABO 0300 567006 t.n.v. Omnisschool Franck van Borssele.

Sinterklaasfeest 5 december
Op donderdag 5 december komen Sint en zijn Piet naar de Franck van Borssele! We verwachten
de Sint rond 8.30 uur op school. Alle kinderen - ook de peuters- en natuurlijk mama’s, papa’s
en andere belangstellenden wachten op het grote plein/parkeerplaats op de komst van de Sint.
Zodra Sinterklaas er is, gaan we met z’n allen naar de hal waar we Sint welkom heten. Daarna
gaan de kinderen naar de klassen en de volwassenen naar huis; Sinterklaas kan dan beginnen
met zijn bezoek aan de klassen.
De kinderen hoeven voor de 10.00 uur pauze geen eten en drinken mee te nemen. Daar wordt
door de ouderraad voor gezorgd. Iedereen neemt wel eten mee voor de lunch.

Vuurwerkexpositie
Groep 5 t/m 8 bezoekt maandagmiddag 16 december de vuurwerkexpositie in Nieuwdorp. Ze
worden met een bus gebracht en gehaald. Het doel van deze middag is kinderen bewust maken
van het gevaar van vuurwerk en wat te doen als je wel vuurwerk afsteekt.

Nieuws uit de GVO les van juf Tina
In groep 7/8 zijn we begonnen aan een toneelstukje over een moderne versie van het
kerstverhaal. Hoe zou dat er uitzien, als dit zich afspeelt in 2019? Samen schrijven we tekst,
tekenen achtergronden, verzamelen materiaal en gaan de rollen oefenen. We hopen dit over een
paar weken aan de andere kinderen te kunnen laten zien.
In groep 3/4/5 zijn we gestart aan het Adventsproject. Wat vinden wij leuk aan de adventstijd
(december)? Daar hebben we een collage van gemaakt. Vanaf volgende week gaan we iets
maken voor kerst en leren we de verhalen van de kerststal.
Kerstviering
Woensdag 18 december vieren we op school het kerstfeest.
Eerst is er voor alle kinderen van het Kindcentrum (peutergroep
en groep 1 t/m 8) om 17.00 uur een kerstmaaltijd. Aansluitend
vindt dan het Kerst Franck & Vrij Theater plaats. Dit jaar laten
we met de kinderen het theaterstuk ‘Kerst met het boompje’
zien, vrij naar het prentenboek van Loek Koopmans.
Het theater start om 18.30 uur. U bent van harte welkom in de
hal van de school om naar het Franck & Vrij Theater te komen
kijken. U kunt vanaf 18.20 een plaatsje zoeken in de hal.

School versieren
De ouderraad vraagt ouders om op 6 december vanaf 13.00 uur te komen helpen met het
versieren van de school in kerstsfeer.
Jarigen
We feliciteren alle jarigen van december met hun verjaardag!
We wensen jullie een fijne verjaardag toe.

Donderdag 19 december start om 14.00 uur de vakantie. We zien elkaar weer
op maandag 6 januari 2020.

