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Peutergroep/kinderopvang 

Ook in de vakantie is de opvang geopend voor de 

kindjes die opvang nodig hebben. In de vakantie 

proberen we altijd wat extra dingetjes te doen, zodat 

het toch een beetje speciaal is om in de vakantie naar 

de opvang te komen. Met de kinderen van de BSO 

hebben we in de vakantie zelf knuffels gemaakt. De 

meiden konden dit erg goed! We hebben de vakantie 

afgesloten met een Schminkmiddag! Alle kinderen 

mochten geschminkt worden als zij dit wilden! 

 

In de vakantie zijn er verschillende onderhoudswerkzaamheden gedaan! We zijn blij dat deze 

werkzaamheden uitgevoerd zijn, zo kunnen we weer veilig en schoon genieten van al onze 

materialen. 

In de vakantie is er op de groep ook een airco geplaatst. In de zomermaanden kan de 

temperatuur op de groep oplopen tot 35 graden. Het 

beleid binnen Kibeo is dat de groepen niet warmer zijn 

als 25 graden vandaar dat wij een airco hebben 

gekregen! Wij zijn hier heel blij mee. 

 

Vanaf 10 mei starten wij met het thema: Ik en mijn 

familie. In dit thema staat familie centraal. Samen met 

de kleuters van groep 1 en 2 werken we aan dit thema.  

 

In de meivakantie is Yorkabel 4 jaar geworden! Zij gaat de peutergroep verlaten en gaat naar 

groep 1. Wij wensen Yorkabel heel veel leerplezier toe in groep 1! 

 



 

 

Vanaf 10 mei hebben wij ook een nieuwe collega die ons team komt versterken.  

Ze stelt zich even voor:   

Beste ouders en kinderen, 

Vanaf 10 mei kom ik op maandagochtend, dinsdagochtend en 

donderdagmiddag op het kindcentrum in Borssele werken. Ik zal me 

even voorstellen: mijn naam is Marleen Pieterse, ik ben 42 jaar en ik 

woon met mijn man en dochter in Goes. Sinds 2012 ben ik werkzaam bij 

Kibeo, daarvoor heb ik in de gehandicaptenzorg gewerkt. Ik vind het 

leuk om samen met de kinderen een activiteit te doen, ze te helpen met 

zelfstandigheid, maar wat ik vooral belangrijk vind is dat we samen een 

leuke dag hebben. Tot snel! 

Groep 1 

Yorkabel Goitam is doorgestroomd van de peutergroep naar groep 1. Welkom Yorkabel, we 

hopen dat je een fijne tijd op school zult hebben. 

 

Terugblik Koningsspelen 

Wat hebben we een leuke Koningsspelen achter de rug. Het 

weer werkte enorm mee, we hebben een super fijne dag 

gehad. Het sportmateriaal dat we gekocht hebben van de 

Jumbo spaaractie kwam goed van pas! Nogmaals dank voor 

het sparen van de punten! 

 

Port folio 

De portfolio’s kunnen weer op school worden ingeleverd.  

 

Jarigen 

We feliciteren alle jarigen van mei met hun verjaardag! 

 

 


