
 

 

November 2020 

Nieuws vanuit Kibeo  

In verband met de nieuwe regels rondom corona willen wij vragen aan de ouders die hun 
kinderen binnen op de gang brengen of zij binnen een mondkapje willen dragen. Alvast 
bedankt voor de medewerking. 
 
Na de herfstvakantie gaan wij verder met het thema: 'regen' 
van Puk. We hebben al gelezen over Masja die in de regen wil 
spelen. We hebben geleerd dat als we regenkleding aan doen 
wij niet nat worden. Staan wij onder een paraplu, dan blijven 
we helemaal droog. We zingen liedjes van de regen! Na het 
thema regen zullen wij gaan werken aan het thema: 
‘Sinterklaas'. 
 
Op de groep hebben wij in de herfstvakantie een nieuwe keuken gekregen! Hier zijn wij 
superblij mee! 
 
Juf Jolanda zal de aankomende weken afwezig zijn op de groep. De ouders van de kinderen 
op de groep zijn hier persoonlijk over ingelicht. 

 

Nieuws vanuit Omnis 

Meester Sjoerd stelt zich even voor 

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal al gezien en/of gehoord hebben. Ik 

ben Sjoerd Hoogerwerf. Ik ben getrouwd met Jeanine en heb 2 

schatten van kinderen. Thijmen van 6 jaar en Mayke van 4 jaar. Mijn 

hobby’s zijn fietsen, tennissen en de natuur in gaan.  

Ik ga op de Linden, De Meidoorn en bij jullie op de Franck van 

Borssele de gymlessen voor groep 5-8 verzorgen. 

Daarnaast ga ik ook aan de slag met bewegend onderwijs voor groep 

5/6 en 7/8 van de Linden. 

Hiervoor heb ik 9 jaar gewerkt als teamleider/zwemonderwijzer bij sportcentrum Groene 

Woud te Kapelle. Waar ik altijd met plezier de kinderen zwemles heb gegeven. 

Daarnaast ben ik tennistrainer en volleybaltrainer, maar dat staat even op een laag pitje. 

In al die jaren dat ik een sportieve baan heb gehad, heb ik ook nog een uitstapje van 5 jaar  



 

 

 

gemaakt als floormanager bij de Mac Donalds (iets minder sportief). 

En op dit moment mag ik zelf ook nog genieten van de opleiding Pedagogisch Professional 

Kind en Educatie (PPKE) op de HZ te Vlissingen en ik hoop dan over 4 jaar zelf voor de klas te 

mogen staan. 

Hopelijk hebben de kinderen er allemaal zin en plezier in om de lessen bij mij te volgen. 

 

Nieuwe leerlingenraad 

We hebben een nieuwe leerlingeraad!  

Succes Yamin, Skadi en Amelie met jullie taak in de 

leerlingenraad!  

 

Schoolfruit 

Vanaf woensdag 11 november t/m vrijdag 16 april wordt het gratis schoolfruit weer op 

school geleverd. De kinderen zullen in deze maanden op woensdag, donderdag en vrijdag 

schoolfruit te eten krijgen in de 10.00 uur pauze. U hoeft de kinderen op deze dagen dus niet 

zelf iets te eten (wel drinken) mee te geven voor deze pauze. 

 

Ontruimingsoefening 

Voor de herfstvakantie hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Alle kinderen waren 

snel buiten dus we kunnen spreken van een geslaagde oefening! 

 

Week van de mediawijsheid 

Van 6 tot 13 november doen de kinderen van groep 6-7-8 mee aan de ‘week van de 

mediawijsheid’. 

Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben. Alleen maar leuk? Of niet? 

Online media kunnen je helpen het beste uit jezelf te halen. Health-apps en slimme horloges 

geven inzicht in je gezondheid. Van stappentellers tot slaaptrackers. De beste versie van 

jezelf door de virtuele personal trainer en helemaal zen na een aflevering van je favoriete 

serie. Je ontmoet mensen van over de hele wereld via sociale media en door online tutorials 



 

 

leer je een nieuwe hobby.  

Maar media kunnen ook veel van je vragen. De druk om altijd bereikbaar te zijn kan leiden 

tot stress. Soms voel je je minder goed, omdat je je leven via sociale media vergelijkt met dat 

van anderen. Of je krijgt te weinig beweging na een lange dag werken achter een scherm. Af 

en toe ben je niet te stoppen en verlies je jezelf tot in de late uurtjes in het gamen of 

bingewatchen. Met een slaaptekort als resultaat.  

Tijdens de Week van de Mediawijsheid kun jij zelf uitvinden hoe je media kunt gebruiken om 

gezond te blijven en het beste uit jezelf te halen. Dat is voor iedereen anders. Waar voel jíj je 

goed bij? Je hebt het zelf in de hand. 

 
Ouder-kindgesprekken 
 
Vanaf 23 november zullen de ouder-(kind) gesprekken plaatsvinden. De juffen zullen contact 
met u opnemen om een afspraak te maken voor dit gesprek. 
 

Nieuws uit de GVO les van juf Tina 

Vanaf de herfstvakantie gaan we in groep 3/4/5 voor het eerst werken rondom een 

Bijbelverhaal. We gaan op avontuur met Jozef, die u misschien wel kent van de film ‘de 

dromenkoning’ of de musical ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat’ die ook in 

Nederland was. Een verhaal over familie, ruzie, jaloezie, een jas, buitensluiten, dromen, een 

farao in Egypte, en een slim plan waarna het uiteindelijk allemaal goed afloopt in een reünie 

met zijn familie. Elke les is er een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, 

daarna een stukje verhaal en een stukje van het lied dat ook steeds langer wordt. Na 5 

weken is ons avontuur dan klaar.   

Op ons GVO prikbord zullen foto’s verschijnen van de creatieve verwerkingen hiervan.   

Groep 6/7/8 gaat op wereldreis langs verschillende landen, waarvan we de religie leren 

kennen en een feest dat ze daar vieren. We leren over de Islam, het Hindoeïsme, het 

Jodendom, het Christendom en feesten zoals Halloween en Sint-Maarten. We verwerken 

alle informatie in een zelf gekozen project, waarin de kinderen hun creatieve of muzikale 

talenten gebruiken.  

Ook hiervan komen waarschijnlijk foto’s op ons prikbord te staan.  

 

De link naar dit prikbord is: padlet.com/juftina en dan de groep van uw kind aanklikken.   

 



 

 

Dragen mondkapjes  

Voor de herfstvakantie is er in de bovenschoolse nieuwsbrief gevraagd of u als u het gebouw 

binnen komt een mondkapje wil dragen. We verwachten van bezoekers, waaronder ouders, 

begeleiders en leveranciers dat zij een mondkapje dragen in onze gebouwen, zodat wij 

gezamenlijk verantwoording kunnen dragen voor de gezondheid van ons allemaal. We 

hopen hierbij opnieuw op uw begrip en medewerking! 

 

Jarigen 

We feliciteren alle jarigen van november met hun verjaardag! 

 


