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Mei 2020
Nieuws vanuit Kibeo
Wij zijn heel blij dat vanaf 11 mei alle kindjes weer bij ons mogen spelen! Om alle risico’s zo
veel mogelijk te beperken, hebben wij ook bepaalde maatregelen getroffen om verspreiding
van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan. Alle ouders die gebruik maken van Kibeo zijn
persoonlijk geïnformeerd over de maatregelen op de groep.

Zondag 10 mei is het Moederdag! Doordat er maar beperkt aantal kinderen kwam spelen bij
ons zullen nog niet alle kinderen een Moederdag cadeautje hebben. Vanaf 11 mei gaan wij
weer opstarten en zullen dan met de kinderen die dit niet gedaan hebben alsnog een
Moederdag cadeautje maken. Het wordt dan wel iets later als normaal, maar het is zeker met
veel liefde gemaakt!
De aankomende weken werken we aan het thema: ‘Lente’. We
knutselen lieveheersbeestjes, tellen hoeveel blaadjes er aan de
steel van een bloem zitten, we lezen veel boekjes en zingen
liedjes.
Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. Deze dag zijn wij
gesloten. Vrijdag 22 mei heeft Kibeo een brugdag. Deze dag zijn wij dus ook gesloten. Hou
hier alvast rekening mee met de opvang van je kindje.
Nieuwe functie juf Jolanda:
Met genoegen deel ik u mee dat Jolanda Groen vanaf 11 mei de rol van vestigingsmanager
voor de opvang op zich neemt voor OKC Franck van Borssele en collega locatie OKC
't Opstapje. Jolanda is een bekend gezicht binnen ons Kindcentrum en al jaren de vaste basis
voor vele peuters en leerlingen. Wij wensen haar heel veel plezier een succes met deze
nieuwe uitdaging!
Juf Marleen zal voortaan ook op maandagmiddag werken. Zo heeft juf Jolanda ruimte om op
maandagmiddag haar vestigingsmanager uren te maken voor beide locaties.
Jolanda vd Hoek
Kibeo
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Nieuws vanuit de Omnisschool
Weer gedeeltelijk naar school
Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief van woensdag gaan de kinderen vanaf 11 mei
weer gedeeltelijk naar school. We zijn blij dat we op deze manier alle kinderen elke dag op
school zien om onderwijs aan hen te geven.
We gaan de draad binnen de geldende maatregelen weer oppakken en hopen de kinderen
weer een zo normaal mogelijk schoolleven te kunnen geven.
Zoals u weet mogen de ouders niet binnen in de school komen. Mocht u toch vragen aan de
leerkracht willen stellen dan kan dat natuurlijk telefonisch (niet onder de schooltijden).
Zorgt u dat u bereikbaar bent voor het geval we u moeten bellen omdat uw kind
gezondheidsklachten heeft? De kinderen moeten dan namelijk direct worden opgehaald.

Schoolfruit
Het project van het gratis schoolfruit is in april gestopt. We proberen
volgend weer in te loten voor het schoolfruitprogramma om weer mee te
kunnen doen. Vanuit het project wordt aan ouders/verzorgers gevraagd in
de tussen liggende periode zelf voor fruit/groente te zorgen.

Moeder-Vaderdag knutsels
Voortaan worden deze knutsels nog gemaakt met de kinderen die in groep 1-2 zitten.

Jarigen
We feliciteren alle jarigen van mei met hun verjaardag!
We wensen jullie een fijne verjaardag toe.
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Vakantierooster 2020-2021
Het vakantierooster voor het volgende schooljaar ziet er als volgt uit:

Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Studiedag
Zomervakantie

19-10-20
12-11-20
18-12-20
12-02-21
17-03-21
02-04-21
26-04-21
13-05-21
24-05-21
15-06-21
23-07-21

Het rooster is ook op de website te vinden.
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