
 

 

Oktober 2020 

Nieuws vanuit Kibeo  

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema: ‘Welkom Puk’. We leerden alle hoeken weer 
eens kennen, we hebben extra aandacht besteed aan het dagritme van de groep, we hebben het over 
de kleuren gehad en de verschillende vormen. We sluiten nu het thema af! 

De komende twee weken werken we over de Kinderboekenweek. Samen met de school 
zullen we de Kinderboekenweek beginnen met een gezamenlijke startactiviteit. Dit 
thema zal 2 weken duren en daarna gaan we werken over het thema ‘Regen’ van Puk. 

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober is het herfstvakantie. De kinderen die de 
Peutergroep bezoeken zijn dan vrij. De kinderen voor de dagopvang hebben gewoon opvang in de 
vakantie. 

Nu het weer wat kouder en natter is buiten willen we vragen of jullie slofjes mee willen nemen voor 
de kinderen. Dan kunnen ze binnen op de groep hun slofjes aan en houden we de schoenen voor 
buiten. Alvast bedankt! 

 

Nieuws vanuit Omnis 

Kinderboekenweek 

Deze week zijn we gestart met de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: ‘En toen?’ Alle 

juffen zullen een keer voorlezen aan de kinderen uit het boek ‘Vos en Haas, het land van de 

Nijl’.  

De kinderen van groep 6-7-8 lezen voor aan de 

kinderen van de andere groepen. Ze hopen daarmee 

in aanmerking te komen voor de gouden of zilveren 

pen. Helaas kunnen we de pennen niet uitdelen 

tijdens een Franck & Vrij Theater maar we gaan met 

de kinderen zorgen voor een mooie afsluiting op donderdag 8 oktober.  

Juf Erica heeft kinderzwerfboeken voor de kinderen van groep 3 t/m 8 boeken meegenomen, 

de kinderen mogen een dezer dagen een boek uitkiezen en meenemen naar huis om lekker te 

lezen. 



 

 

 

Citotoetsen groep 8 

Dit schooljaar zullen de kinderen van groep 8 in oktober de Citotoetsen begrijpend lezen, 

rekenen, spelling en spelling-werkwoorden maken. Zo kunnen we kijken waaraan we de 

komende maanden voordat de eindtoets in april plaatsvindt nog willen werken. 

 

Schoolfruit 

We zijn weer ingeloot voor het EU schoolfruit- en groenteprogramma. 

Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. In week 46 (9 t/m 13 nov) starten de 

fruit- en groenteleveringen. In de volgende nieuwsbrief krijgt u hier meer 

informatie over. 

 

Jumbo sparen 

Wij doen mee aan Jumbo Sparen met Elkaar!! 

Vanaf 30 september kunt u bij de Jumbowinkels gaan sparen 

voor onze school. 

Bij elke besteding van € 10 ontvangt u een spaarpunt. In de hal 

op school staat een dropbox waar u de punten in kunt doen en in 

de Jumbowinkel in Heinkenszand. 

Van de punten die we ophalen kunnen wij extra sport - en 

spelmateriaal aanschaffen.  

 

Nieuws uit de GVO les van juf Tina 

We zijn het schooljaar weer goed gestart met een gezellige les waarbij we wat meer over 
elkaar of over onze vakantie te weten kwamen. 
 
In groep 6-7-8 gaat het eerste thema over ‘bijgeloof, geloof & zeker weten’. Wat kunnen we 
zeker weten in de wereld, en wat moeten we maar geloven? En waar kun je allemaal in 
geloven? In klavertjes 4, in buitenaards leven, in één of meerdere Goden? We bedenken waar 
wij eigenlijk allemaal in geloven en ontdekken alle verschillende visies/meningen. 
 



 

 

In groep 3-4-5 gaan we filosofisch aan de slag met het thema ‘kleuren’. Over de vraag waar 
kleuren vandaan komen, hoe de wereld eruit zou zien zonder kleur, over lievelingskleuren en 
of we een kleur kunnen bedenken die past bij ‘geloven’, bij ‘God’ of ‘hemel’. Ook lezen we 
over Elmer de lapjesolifant, die graag een andere kleur wilde hebben.   
 
Twee thema’s waar we echt met elkaar in gesprek gaan en elkaar goed leren kennen. Dat is 
erg fijn zo aan het begin van het schooljaar!  
 
Van sommige activiteiten maak ik foto’s die ik op een online prikbord ‘Padlet’ plaats. Op deze 
foto’s staan geen kinderen, maar ziet u wel waar ze mee bezig zijn geweest.  
U kunt dit prikbord vinden via: padlet.com/juftina en dan de groep van uw kind(eren) aan te 
klikken. 
 
Studiedagen 

Dit schooljaar hebben de leerkrachten van Omnis weer 3 studiedagen (de kinderen zijn op 

deze dagen vrij):  

- 10 november 2020  

- 17 maart 2021  

- 17 juni 2021  

 
Jarigen 
We feliciteren alle jarigen van oktober met hun verjaardag! 

 


