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Peutergroep/kinderopvang 

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema ‘Ik en 

mijn familie’. We lezen het verhaal van Olé die zijn popje kwijt is, 

we maken opa's en oma's, kleuren de gezinsleden in en plakken 

ze van groot naar klein enz. Wat een leuk thema weer!  

 

We gaan weer richting de zomer en aangezien het mooie weer er 

eindelijk weer is, willen we alvast vragen of u bij mooi weer uw 

kindje voordat het naar de opvang 

komt insmeert met zonnebrandcrème. Wij doen dit natuurlijk 

ook op de opvang, maar doordat de 1ste laag dan goed kan 

intrekken, is uw kindje op en top beschermd tegen verbranding 

van de zon. Mocht uw kindje allergisch zijn voor een bepaalde 

zonnebrandcrème, laat dit dan even weten aan de pm-ers. 

 

Bij echt warm weer spelen wij veel met water! Daarom mag de zwemkleding bij goed warm 

weer natuurlijk mee! 

 

Het is nog niet zover maar voor we het weten is het zomervakantie. Aan de ouders van de 

kindjes die een contract hebben om ook in de vakantie te komen spelen, willen wij vragen 

om door te geven welke weken uw kindje niet komt spelen in verband met vakantie. Hier 

kunnen wij het rooster dan weer op aanpassen. Alvast bedankt hiervoor! 

 

Juf Coby met pensioen 

De afgelopen 4 jaar heb ik met veel plezier op jullie school gewerkt, maar na ruim 40 jaar in 

het onderwijs heb ik besloten dat het tijd is om te stoppen met werken en samen met mijn 

man na de zomervakantie te gaan genieten van ons pensioen. 

Ik wil graag alle leerlingen, hun ouders en vooral mijn collega’s bedanken voor de fijne tijd en 

samenwerking en wens jullie een mooie toekomst. 

Juf Coby 

Natuurlijk gaan wij als team kijken hoe we samen met de kinderen afscheid gaan nemen van 

juf Coby. 



 

 

 

Gele schoolbus alcohol en drugspreventie 

Maandag 7 juni zal de gele schoolbus van Indigo naar 

school komen om de bovenbouwkinderen voorlichting 

te geven over alcohol- en drugspreventie.  

 

OKC dag 

Zoals u in de bovenschoolse nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zullen wij een gezellige OKC 

dag gaan organiseren. Op dit moment zoeken we de mogelijkheden uit en zullen we als er 

een datum en invulling is dit aan iedereen doorgeven. 

 

Sportdag 

Omdat de gewone sportdag niet door 

gaat dit jaar wordt er op donderdag  

10 juni een sportdag op locatie 

georganiseerd. Borsele Beweegt 

organiseert samen met het CIOS een 

sportevenement op ons OKC. Zodra we 

meer over de invulling weten van het CIOS, zullen we hierover via de mail berichten.  

 

Studiedag 17 juni 

Alle teams van Omnis hebben op 17 juni een studiedag, de kinderen van groep 1 t/m 8 zijn 

op deze dag vrij. 

 

Jarigen 

We feliciteren alle jarigen van juni met hun verjaardag! 

 

  


