
 

 

Beste ouder, verzorger, 

 

Nieuws 

Vorige week zijn we met de peuters en kleuters van start gegaan met het thema Doen alsof. 

Vanwege de Kinderboekenweek kijken we terug naar vroeger. We werken over Ridders en 

kastelen. De midden en bovenbouw werken met woordenschat ook aan het thema en op 

woensdag 30 september hebben we gezamenlijk de Kinderboekenweek geopend met het 

liedje en het dansje van Kinderen voor kinderen. 

In de komende weken zal er weer veel gelezen worden en uiteraard gaan we ook weer met 

het hele OKC vriendjeslezen. 

Op het kinderdagverblijf starten deze maand Anna en Kaat. Veel plezier meisjes! 

 

Helaas leeft het Coronavirus weer op. Voorzichtigheid blijft dus nog steeds van belang. 

Kinderen die verkouden zijn mogen wel naar school. Leerkrachten en pedagogisch 

medewerkers mogen dat helaas niet en moeten zich laten testen.  

Het is dan ook mogelijk dat we vervanging niet krijgen opgelost en er groepen moeten 

worden samengevoegd of thuis moeten blijven. 

De kinderen komen nog steeds zoveel mogelijk zelfstandig naar school en direct naar binnen. 

Het handen wassen kost veel tijd en de kleuters kunnen dan ook in alle rust zelf naar binnen 

lopen. In de pauze spelen groep 3 t/m 8 weer samen. 

 

Schoolfruit 

Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het EU schoolfruit. Vanaf week 46 (9 november) 

krijgen de kinderen op woensdag en donderdag weer fruit van het kindcentrum. De 

leveringen stoppen weer in week 15 (12 april) 2021. 
 

Formatie 

Op het kinderdagverblijf en op school is juf Melissa begonnen. Zij is eerstejaars student aan 

de nieuwe opleiding voor Kindprofessional. Zij loopt stage op school en in de opvang. 

Hieronder stelt ze zich voor: 

Ik zal mij even voorstellen, 
Mijn naam is Melissa de Waard en ik studeer op dit moment op het Scalda in Goes.  
Ik ben 16 jaar oud. 
Voor mijn opleiding doe ik kinderprofessional niveau 4. 
Ik ben elke donderdag en vrijdag heel de dag aanwezig bij Kibeo en de basisschool. 

Oktober 2020  



 

 

Mijn hobby is paardrijden daar ben ik veel vrije uurtjes te vinden! Dit is namelijk wat ik heel 
erg leuk vind. 
Hopelijk tot snel! Ik heb er zin in! 
 
Juf Tina is onze nieuwe godsdienstjuf. Ook zij stelt zich even voor: 
Nieuwe GVO juf  
Mijn naam is Tina de Jager. Dit jaar neem ik de GVO lessen van juf Maaike over, omdat zij 
ouderschapsverlof opneemt. GVO staat voor Godsdienstig vormingsonderwijs.   
Ik zal me hier kort voorstellen.   
Ik ben 30 jaar, ik woon in Goes met mijn man en dochtertje van 1,5 jaar. In mijn vrije tijd 
houd ik van handletteren, kaarten maken en spelletjes spelen.   
Sinds 2013 geef ik GVO lessen op verschillende scholen in Zeeland, waaronder 3 andere 
Omnisscholen.   
Elke maandag kom ik les geven aan kinderen uit groep 3 t/m 8 die de GVO lessen volgen. De 
kinderen hebben hun eigen map waar ze hun werk in bewaren. Die krijgen ze eind van het 
jaar mee naar huis.   
Af en toe zal ik een stukje in de nieuwsbrief plaatsen over de thema’s die we behandelen in 
de lessen.  Met vriendelijke groet, Tina de Jager GVO docent  

Cito 

Door alle Corona perikelen loopt het afnemen van de Cito’s anders dan gebruikelijk. Om toch 

het beeld van de kinderen goed op peil te houden worden de toetsen toch afgenomen. Soms 

op een ander moment. Voor groep 8 zijn in oktober de Cito toetsen van Spelling, WW spelling 

en Rekenen na de herfstvakantie aan de beurt. Voor de herfstvakantie maken zij Begrijpend 

lezen. 

 

Bibliotheek 

Het leespunt is inmiddels weer geopend. Onder schooltijd is het alleen toegankelijk voor 

kinderen. Lezers van het dorp kunnen op afspraak een boek ruilen. 

In de tweede bijlage vinden jullie nog een brief van juf Jessica. 

Talent voor de toekomst. 

Momenteel lopen de workshops Vloggen en Schaken nog. Binnenkort krijgen jullie weer 

bericht van de nieuwe workshops. 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie die zoals altijd kwijt bij 

talentvoordetoekomst@omnisscholen.nl  
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Herfstvakantie 

De herfstvakantie start op 19 oktober. 

 

Met vriendelijke groet 

Team Omniskindcentrum De Schakel 

 

Belangrijke data: 

- 12 oktober start Cito groep 8 

- 19 oktober herfstvakantie 

 
 


