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Februari 2020
Nieuws vanuit Kibeo
Vanaf februari zal juf Erica niet meer op de woensdag komen. Zij gaat nog een extra
verdieping binnen haar opleiding volgen en zal hier ook nog een andere stage bij gaan doen.
Hoogstwaarschijnlijk zal juf Erica er op de vrijdagochtend bijkomen ter vervanging van de
woensdag.

Op de groep hebben we weer nieuwe spulletjes binnen gekregen. Een mooie commode om
de poppen op te verschonen, een nieuwe tafel in ons speelkeukentje en nieuw materiaal voor
de baby's. Wij zijn er weer erg blij mee!

Vanaf februari gaan wij samen met de kleuters beginnen
aan een nieuw thema: 'Eet smakelijk'. Dit thema staat in
het teken van eten en drinken. Samen met de kinderen
maken we een echt receptenboek en ook gaan de
kinderen verschillende recepten uitproberen en proeven.
Het thema sluiten we af op donderdag 20 februari met
een high tea voor alle papa's en mama's. Hou deze datum
alvast vrij in je agenda, de officiële uitnodiging volgt nog!

Begin februari hebben we ook weer ‘vriendjes lezen’! De oudste kinderen lezen dan de
kinderen uit de lagere groepen voor. Dit is altijd een gezellige activiteit waar de kinderen
groot en klein van genieten!

Van vrijdag 21 februari tot en met vrijdag 28 februari is het voorjaarsvakantie. De kinderen
van de peutergroep zijn dan vrij. De kinderen die opvang hebben op het kinderdagverblijf
hebben gewoon opvang in de vakantie.
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Nieuws vanuit de Omnisschool

Juf Sigrid stelt zich even voor
Mijn naam is Sigrid Haak en ik ben 47 jaar. Ik ben opgegroeid in
Middelburg. Samen met mijn vriend woon ik al bijna 20 jaar in Nieuw
en Sint-Joosland. Vanaf februari volg ik juf Marjolijn op in groep 1/2 op
de maandag, dinsdag en donderdag. Inmiddels ben ik 23 jaar juf.
Hiervoor heb ik in Axel en in Middelburg gewerkt. De onderbouw vind
ik leuk omdat ik veel van voorlezen, knutselen en muziek houd. Als ik
vrij ben, ga ik graag wandelen of met de tent op reis. Daarnaast zorg ik
veel voor mijn moeder van 87 jaar.

Warme truien dag
Vrijdag 7 februari om 10.30 uur komt de wethouder
langs in de bovenbouw in verband met ‘warme
truiendag’. De wethouder gaat in gesprek met de
leerlingen over energiebesparing en
klimaatverandering. Het gesprek vindt plaats in combinatie met een quiz over het onderwerp.
Uiteraard met een duurzaam prijsje.

Rapporten
Op vrijdag 14 februari krijgen de kinderen hun
rapport/portfolio mee naar huis. In week 8 zullen dan
voor de groepen 3 t/m 8 rapportgesprekken plaats
vinden. Juf Marjolijn heeft met de ouders van groep 1-2
al rapportgesprekken gevoerd. De intekenlijsten zullen
vanaf maandag 10 februari op hangen zodat u op een
geschikte tijd kunt intekenen.
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Nieuws uit de GVO les van juf Tina
In de bovenbouw werken we over het thema 'wat is waardevol voor je', waarin we ontdekken
welke dingen belangrijk zijn in ons leven. We bedenken welke dingen ons een goede basis en
zekerheid geven. Zoals je familie, vriendschap, rust, vrijheid en kunnen spelen. Zijn er dingen
die bij onze levensovertuiging horen, zoals geloven in iets, en bidden of mediteren? Zo
vormen we een beeld van onze eigen kijk op het leven; onze levensovertuiging. Hier maken
we een gedicht over, en een 'denk steentje'.
Ook in de onderbouw zoeken we naar dingen die ons zekerheid geven, aan de hand van het
bijbelverhaal 'bouw je huis op de rots'. We oefenen het maken van keuzes, maken zelf stenen
en beschrijven deze met mooie woorden die belangrijk voor ons zijn. Ondertussen leren we
steeds iets over Jezus en het christendom, zoals dopen en het land Israël, en waarom Jezus zo
beroemd is geworden. Na de voorjaarsvakantie starten we dan met een nieuw thema.

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

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint op vrijdag 21 februari en duurt t/m zondag 1 maart.
Fijne vakantie allemaal!

