Januari 2020

Nieuws vanuit Kibeo
Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
In januari beginnen we met het thema: Hatsjoe. Puk is ziek en
ligt in het ziekenhuis… We hebben een ziekenhuishoek
gemaakt op de groep. We knutselen medicijnen voor Puk en
hij krijgt een prik.. arme Puk, we hopen dat hij snel weer beter
is.
Woensdag 22 januari 2020 starten de nationale
voorleesdagen. Hier bij ons kindcentrum zullen we gaan
genieten van een voorleesLUNCH. Omdat de lunch tussen de
middag zal zijn, mogen de kinderen van de peutergroep om 12.30 uur opgehaald worden in
plaats van 12.00 uur. Zo kunnen zij ook bij de lunch aanwezig zijn.
Vanaf januari zal Milan bij ons op het kinderdagverblijf starten. Welkom lieve Milan, we hopen
dat je een fijne, leuke en leerzame tijd bij ons zal hebben!

Nieuws vanuit de Omnisschool

Wij wensen iedereen een heel mooi 2020 toe!
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Nieuwe leerling
In groep 2 verwelkomen wij Asmara Janssen. We hopen dat je een fijne tijd zult hebben op de
Franck van Borssele Asmara!

Terugblik kerstviering
We kijken terug op een fijne kerstviering waar we allemaal erg van
genoten hebben. Eerst hebben we gezellig samen gegeten en daarna
het Franck & Vrij Theater opgevoerd.
Fijn dat we daar zoveel mooie complimenten voor hebben gekregen!
Daar danken we u hartelijk voor!
Wij bedanken de ouders van de ouderraad en andere hulpouders
voor het versieren van de school en het mogelijk maken van de
kerstmaaltijd.

Cito M toetsen
In groep 3-8 starten we in week 3 met de Cito M(midden) toetsen voor rekenen,
technisch/begrijpend lezen en spelling. Deze toetsen geven inzicht in wat kinderen geleerd
hebben (is er sprake van groei) en waar nog oefening voor nodig is. Tijdens de ouder-kind
gesprekken in week 8 zullen we deze toetsen met u en uw kind bespreken.

Voorleeslunch
Woensdag 22 januari organiseren we de voorleeslunch.
Wethouder Kees Weststrate komt voor alle kinderen voorlezen.
Daarna lunchen we gezellig samen in de hal van de school. De
kinderen hoeven dit keer dus niet hun eigen lunch mee te nemen.

Afscheid juf Marjolijn
In week 5 nemen we afscheid van juf Marjolijn. U ontvangt hier
later nog nadere info over.
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Nieuws uit de GVO les van juf Tina
We kijken terug op een leuk kerstproject in de GVO les. Groep 7 en 8 heeft hun eigen
toneelstuk gemaakt, een moderne versie van het traditionele kerstverhaal. We ronden het de
komende weken af en starten dan met een nieuw project. Het nieuwe thema is ‘wat is
waardevol voor je?’. Met verschillende onderwerpen bekijken we dit thema en leren onze
eigen kijk op het leven te beschrijven.
In groep 3/4/5 hebben de kinderen voor de vakantie een kaarsje mee naar huis genomen, die
ze wellicht hebben kunnen branden tijdens kerst. Ook wij starten met een nieuw thema; wij
gaan leren wie dat kerstkindje Jezus eigenlijk is en waarom hij zo bekend is geworden.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: je ergens thuis voelen, vriendschap, bouwen op een
goede fundering en we leren wat dopen is.

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

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is dit jaar €25 per leerling. Van dit bedrag worden onder andere de
Sinterklaascadeautjes, kerstmaaltijd, voorleesontbijt, Paaslunch, feestdag laatste schooldag
betaald. U zult begrijpen dat de eerste uitgaven voor het Sinterklaasfeest en de kerstmaaltijd
al zijn 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.

