
 

 

 

Februari 2021 

Peutergroep 

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema ‘Hatsjoe van Puk’. De kinderen die 

de noodopvang bezoeken, hebben op de groep meegedaan met de 

activiteiten en voor de kinderen thuis hebben we leuke tasjes 

gemaakt, waar verschillende knutselwerkjes in zaten om uit te 

voeren.  

De aankomende weken werken we tot aan de voorjaarsvakantie aan 

het thema ‘Kikker in de kou’. We lezen de boeken van kikker en 

maken mooie werkjes over kikker! Ook de kinderen thuis zijn weer 

niet vergeten! Zij hebben weer een tasje ontvangen met verschillende 

activiteiten die zij thuis kunnen uitvoeren en of knutselen!  

Af en toe gebeuren er nog wel eens kleine ongelukjes waardoor er reservekleding van ons 

kindcentrum wordt gebruikt. Inmiddels zijn wij erachter gekomen dat we erg weinig reserve 

onderbroeken en reserve sokken hebben. Mochten jullie thuis nog iets hebben wat niet 

meer gebruikt wordt... wij kunnen het goed gebruiken!  

De stageperiode van Juf Erica zit er bijna op. Als alles naar verwachting verloopt zal zij eind 

maart haar stageperiode bij ons afsluiten. Ouders worden hier nog apart over geïnformeerd. 

 

Dank aan alle ouders/verzorgers 

Voor de kerstvakantie werden we verrast met het 

moeten sluiten van de peutergroep en groep 1-8. 

Na de kerstvakantie hebben alle kinderen en 

ouders/verzorgers het thuisonderwijs goed 

opgepakt. Samen hebben we er voor gezorgd dat 

het onderwijs aan onze kinderen door kon gaan. Op 

facebook hebben we iedereen al bedankt daarvoor, 

nu doen we dit nogmaals in deze nieuwsbrief. Dank   

                                                                          jullie wel! 



 

 

 

Activiteit ‘Borsele beweegt’ 

Bewegen vindt de gemeente Borsele heel belangrijk. Om deze reden organiseert ‘Borsele 

beweegt’ op elk dorp een leuke activiteit. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn donderdag 4 

februari van 15.00 uur tot 16.00 uur welkom op ons schoolplein. Er worden dan gratis allerlei 

spelletjes uitgezet. Uiteraard is iedereen vrij om te komen. De kinderen mogen best een 

vriendje meenemen. De kinderen kunnen aan hun juf laten weten of ze komen en mee 

willen doen. 

 

Warme truiendag 

Vrijdag 5 februari is het warme truiendag. Doen jullie ook 

mee? Trek een warme trui aan en zet de verwarming wat 

lager. Zo werken we allemaal mee aan een beter klimaat.  

 

Sparen 

We hebben een mooi bedrag bij elkaar gespaard met de actie van Jumbo. De juffen kijken 

binnenkort wat we aan klein speelmateriaal kunnen aanschaffen van dit bedrag. Iedereen 

bedankt voor het meesparen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Duif 

De duiven die de kinderen hebben ingekleurd en van wensen hebben voorzien, hangen in de 

hal. Zodra we weer naar school gaan, kunnen jullie ze bewonderen. 

 

 

 

Jarigen 

We feliciteren alle jarigen van februari met hun verjaardag! 

 

 

 


