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Maart 2020
Nieuws vanuit Kibeo
Terugblik: We hebben ons thema ‘Eet smakelijk’ afgesloten met
een heerlijke High Tea! De kinderen hebben veel verschillende
hapjes gemaakt en natuurlijk zelf ook geproefd. We vonden het
leuk dat er zoveel ouders waren bij de afsluiting van dit thema!
Dankjewel!
Vanaf maart zal er een nieuw kindje bij ons starten! Lieve Owen, van harte welkom bij ons!
We hopen dat je een leuke en leerzame tijd zal hebben hier!
Vanaf maart zal onze naam gaan veranderen. Voorheen heetten wij
Kibeo Kalootstraat Borssele. Wij gaan verder onder de naam Franck
van Borssele, zodat we samen met de school nog meer een geheel
zijn! Ons e-mailadres zal ook aangepast worden. Ons nieuwe emailadres is: franckvanborssele@kibeo.nl
Na de voorjaarsvakantie zullen wij gaan werken over het project ‘Circus’. Aan dit project
zullen we samen met de school de komende weken gaan werken. We zullen veel
gezamenlijke activiteiten doen met de kleuters van groep 1 en 2, maar ook gezamenlijke
activiteiten met de hele school! Dit project sluiten we af op dinsdag 31 maart door middel van
een kijkavond. Hier volgt later nog een uitnodiging over, maar zet de datum alvast in je
agenda!

Nieuws vanuit de Omnisschool
Port Folio
Als het portfolio van uw kind nog thuis is, wilt u deze dan weer meegeven naar school? Dan
kunnen we er weer mee werken, we gaan onder andere nieuwe doelen met de kinderen
opstellen.
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Project
Maandag 9 maart starten we met ons jaarlijkse project. Dit
keer met als thema ‘Circus’. We zullen ongeveer 3 weken
werken aan dit thema. Dinsdag 24 maart ontvangen we in
samenwerking met de Culturele Raad Borsele een aantal
kunstenaars op ons kindcentrum. Zij zullen met alle kinderen
een kunstwerk maken rondom het thema circus. Deze
kunstwerken zullen te zien zijn op onze locatie tijdens de
kijkavond maar zullen ook tentoongesteld worden op 2e
Pinksterdag bij Kleinkunst Op Stoom in de Kinderkunsttuin op
De Buffer in Hoedekenskerke. U zult hier later meer informatie
over ontvangen.

Afsluiting project
Op dinsdag 31 maart sluiten we het Circus project af met een kijkavond en het Franck & Vrij
Theater. U bent welkom tussen 18.00 uur en 18.30 uur om in de klassen te kijken; aansluitend
volgt het Franck & Vrij Theater met een heuse circusvoorstelling.

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

Schoolfotograaf
Op woensdag 8 april komt de schoolfotograaf foto’s maken van alle
kinderen. Er volgt later nog meer informatie hierover.

