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Juni/Juli 2020
Nieuws vanuit Kibeo
Vanaf juni start er bij ons een nieuwe peuter Sara. Wij wensen jou heel veel plezier op de
peutergroep en hopen dat je een leuke, leerzame tijd bij ons zal hebben!

Door de Coronatijd moeten we op dit moment veel dingen afzeggen. Veel evenementen en
activiteiten gaan helaas niet door en dit vinden we natuurlijk erg jammer. Zo is ook de
schoolfoto komen te vervallen. Wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat deze voorlopig
even niet op de planning komt. Omdat we toch graag een groepsfoto willen hebben van dit
schooljaar, hebben we de mogelijkheid gekregen om door de fotograaf van Omnis/Kibeo een
mooie groepsfoto te laten maken.
Dit vindt plaats maandag 8 juni 2020. De kinderen die deze morgen al de opvang bezoeken
worden vanzelfsprekend meegenomen voor de groepsfoto. De kinderen die normaal niet op
maandag de opvang bezoeken, zijn welkom om aan te sluiten bij de groepsfoto. U kunt uw
kindje om 11.00 uur brengen op de groep. Zij worden dan ontvangen door de leidsters van de
groep. Door de Coronamaatregelen is het voor u als ouders helaas niet mogelijk om binnen
op de groep te wachten. Wij willen jullie dan ook vragen om buiten op het schoolplein even te
wachten tot uw kindje klaar is met de foto. Zodra de foto klaar is, zal de leidster van de groep
uw kindje weer naar u toe brengen.
Vanaf maandag 8 juni gaan wij werken aan het
thema: Safari. Dit thema doen wij samen met de
kleuters van groep 1 en 2. Hoe de samenwerking
onderling gaat verlopen moeten we nog even
afwachten i.v.m. de Coronamaatregelen. Tijdens
dit thema gaan we weer veel nieuwe dingen
beleven en nieuwe dingen ontdekken. Mocht u
thuis nog leuke spullen hebben die te maken
hebben met het thema: Safari en mogen wij deze
gebruiken op de groep dan kunt u deze aan uw
kindje meegeven.
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Van donderdag 4 juni tot en met dinsdag 23 juni heeft juf Jolanda vakantie. Op de groep
hangt het rooster waarop staat door wie zij welke dagen vervangen wordt. Mochten hier nog
vragen over zijn dan horen wij dat graag.
Donderdag 9 juli is de laatste ochtend peutergroep voor de zomervakantie. De peutergroep
kinderen worden vanaf maandag 24 augustus weer verwacht op de peutergroep. De kindjes
die de dagopvang bezoeken zijn in de vakantie gewoon welkom! Mocht uw kindje
onverwachts toch niet komen, laat dit dan even weten aan de leidsters van de groep.
Wij wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie toe.

Nieuws vanuit Omnis
Onderwijs
Deze week komen de kinderen nog tot 12.00 uur naar school. Vanaf 8 juni zal dat, als er geen
veranderingen plaatsvinden, weer tot 14.00 uur zijn. We houden u hierover op de hoogte.
Hoe de laatste weken van dit schooljaar er qua activiteiten uit gaan zien, kunnen we op dit
moment nog niet zeggen. In het team bekijken we de mogelijkheden en zullen als dat nodig is
u dit per mail doorgeven.

Groepsfoto’s
Dit schooljaar zal de schoolfotograaf niet meer naar ons
Kindcentrum komen om foto’s te maken. Dat is jammer maar kan
helaas niet anders. Wel zullen we op maandagmorgen 8 juni
groepsfoto’s maken. Zodra deze klaar zijn, zullen we deze foto’s
naar u doorsturen.
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GVO vanaf groep 3
Vanaf groep 3 is het bij Omnisscholen mogelijk godsdienstlessen te volgen. Juf Tina verzorgt,
vanuit de Stichting Dienstencentrum GVO/HVO, op onze school deze lessen met de bedoeling
om de kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven,
levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te
ontwikkelen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.
Voor de nieuwe groep 3 leerlingen zal dit volgend schooljaar dus nieuw zijn. Ouders van de
groep 2 leerlingen van nu die hier geen gebruik van willen maken voor hun kind, kunnen dit
doorgeven aan juf Yvonne.

Port folio
Op vrijdag 3 juli krijgen de kinderen hun port folio met daarin hun rapport mee naar huis.

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

