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Nieuws vanuit Kibeo
Wat een vreemde tijd is het momenteel! Waar veel kindjes horen te spelen, ontdekken en
leren, is het nu stil... er zijn enkele kindjes waarvan de ouders een vitaal beroep hebben die
wij opvangen maar buitenom dat is het nog steeds heel stil. We hopen dat deze maatregelen
er voor zorgen dat we straks weer een veilige wereld hebben om in te leven en dat de
kinderen weer fijn kunnen spelen, leren en ontdekken.
We proberen vanuit de locatie om jullie toch wat leuke activiteiten aan te bieden. Dit is al via
de mail gebeurd en er komen leuke tasjes jullie kant op. Hier zitten knutselwerkjes in om thuis
te maken, een leuk kaartje, een paasei om mooi te versieren en een leuk boek om thuis te
lezen. Op deze manier willen we toch een beetje betrokken blijven bij jullie! De komende
weken zullen activiteiten geschrapt worden en het is nog maar de vraag
wanneer iedereen weer mag komen spelen.
We houden alles goed in de gaten maar mochten jullie toch nog
vragen hebben... wij zijn gewoon telefonisch en via de mail
bereikbaar! We hopen van harte dat we jullie allemaal snel weer
zien, want we missen jullie heel erg!
Mochten jullie ook op Berenjacht gaan…..kijk eens naar ons
gebouw als je in de Kalootstraat bent!

Nieuws vanuit de Omnisschool
Allereerst willen wij alle kinderen, ouders en grootouders, enorm
bedanken en een groot compliment geven hoe jullie het thuiswerken
hebben opgepakt. Echt fantastisch hoe hard er gewerkt wordt.

We leven momenteel in een bizarre tijd en we ondervinden dagelijks
de invloed hiervan op de kinderen en hun ouders. Ook voor ons
Kindcentrum betekent dit dat we moeten roeien met de riemen die
we hebben. Helaas horen hier ook beslissingen bij die we niet leuk vinden maar helaas wel
moeten doen.
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Zo hebben we heel wat activiteiten moeten cancelen:
•
•
•
•
•
•
•

Alle activiteiten rondom het project ‘Circus’
Franck & Vrij Theater
Paaslunch
Koningsspelen
Schoolkamp groep 6-7-8 (ouders hebben hierover al een mail ontvangen van juf Laura
en juf Coby)
Schoolreis groep 1-2-3-4-5
Verkeersexamen

Op dit moment gelden de maatregelen tot 28 april. Dit betekent dat we maandag 6 april een
rooster/werk rondbrengen met het schoolwerk t/m vrijdag 17 april. Dan begint de
meivakantie. Mochten we na 28 april nog niet naar school kunnen dan zullen we tegen die tijd
zorgen dat de kinderen hun werk weer krijgen.

Nieuws uit de GVO les van juf Tina
Hallo allemaal, dit is Marie.
Ze zit vol spanning te wachten wanneer ze naar school mag komen om
jullie het verhaal van Pasen te vertellen. Ondertussen typ ik verhalen en
maak ik opdrachten en knutselwerkjes om thuis mee te werken. Dit is niet
verplicht, maar wel leuk. Ik heb een online prikbord gemaakt via Padlet,
waar je foto’s van je knutselwerk, reacties op opdrachten en berichten
kan plaatsen. Je kan dit prikbord vinden via:
padlet.com/JufTina/GVOgroep345
padlet.com/JufTina/GVOgroep678
Ik hoop iets van jullie te zien!
Groetjes, juf Tina
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Jarigen
We feliciteren alle jarigen van april met hun verjaardag!
We wensen jullie een fijne verjaardag toe.

