September 2020
Nieuws vanuit Kibeo
We zijn alweer een week van start gegaan na de zomervakantie! We hopen dat iedereen een
fijne zomervakantie heeft gehad en we gaan er weer een leuk schooljaar van maken!
Vanaf maandag 7 september gaan wij werken aan het thema: welkom Puk.
Dit thema staat in het teken van het leren kennen van de groep, de
verschillende hoeken, hoe ruimen we alles netjes op, wat is de dagindeling
op de groep enz. Zo leren de (nieuwe) kinderen hoe het allemaal gaat op
de groep bij ons.
Vanaf maandag 1 september zal Jessica Liplijn de taken als vestigingsmanager van Jolanda
overnemen. Jolanda stopt per 1 september met deze taken. Jessica zal het aanspreekpunt van
de locatie worden en met vragen kunnen jullie bij haar terecht! Haar emailadres is:
j.liplijn@kibeo.nl en haar telefoonnummer is: 06-86841527
Vanaf woensdag 30 september zal zij voor vast ons team gaan versterken op de
woensdagmiddag van 13.00 uur tot 18.30 uur.
Peuter/kleuteractiviteiten: de peuterjuffen hebben samen met de kleuterjuffen overleg gehad
over hoe we dit jaar weer gaan samenwerken. We hebben afgesproken dat we elke dinsdag
samen spelen in de hoeken. De ene week zal dat in het peuterlokaal zijn en de andere week in
het kleuterlokaal. Buitenspelen doen wij elke ochtend gezamenlijk. De thema's waar wij aan
werken zullen ook op elkaar aansluiten en we zullen projecten gezamenlijk
afsluiten. Mochten hier nog vragen over zijn dan horen wij dat graag.
Wij willen alle jarigen in de maand september van harte feliciteren met hun
verjaardag!

Nieuws vanuit de Omnisschool
Nieuwe leerling
In groep 3 verwelkomen we Sylvano Veen. Welkom Sylvano, we hopen dat je een fijne tijd zult
hebben op de Franck van Borssele!

Info middag
De info middag die we normaal gesproken samen met de kinderen
organiseren in september, kan dit jaar helaas niet doorgaan in de vorm
zoals we gewend zijn. We gaan dit op een andere manier aanpakken. U
krijgt half/eind september via de mail een info filmpje dat we samen met
de kinderen zullen maken.
100 % Verkeersveilig Event
Groep 6-7-8 zal op 17 september meedoen aan het 100 % Verkeersveilig Event.
U zult de verdere informatie krijgen van juf Coby.
SEPTEMBER IS ‘DE ZEEUWSE MAAND VAN DE VERKEERSVEILIGHEID’ IN DE PROVINCIE ZEELAND.
Daarom organiseert het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ), in samenwerking met de gemeente
Borsele, voor de derde keer het ‘100% Verkeersveilig Event’!
PROGRAMMA
Het belooft een superleuke, maar vooral ook leerzame, dag te worden! Van landbouwverkeer tot remtest en van een
rechtszaak over fietsgedrag tot simulatoren met gevaarlijke verkeerssituaties. Tijdens dit event gaan de leerlingen
zelf actief en praktijkgericht aan de slag met verkeersveiligheid. Daarnaast wordt er onderling gestreden om te
bepalen welke school het meest weet van verkeersveiligheid en uitblinkt op het gebied van fietsvaardigheid. Kortom:
stilzitten is er niet bij…

Sportweek
In de week van 21 t/m 25 september zullen we een aantal sportieve activiteiten met de
kinderen ondernemen in het kader van de nationale sportweek.
Portfolio
We gaan weer beginnen met het portfolio in het nieuwe schooljaar. Als het portfolio nog
thuis ligt, wilt u het dan weer meegeven naar school? Dan kunnen we de nieuwe tabbladen er
in stoppen en er mee aan de slag gaan.
Jarigen
We feliciteren alle jarigen van augustus en september met hun verjaardag!

