
 

 

Februari 2022 

 
Peutergroep/kinderopvang 
Vanaf volgende week gaan wij werken aan het thema: Ik 
en mijn familie. In dit thema staat ‘de familie’ centraal. We 
leren de verschillende rollen binnen de familie: papa, 
mama, broer en zus, opa en oma, oom en tante enz. We 
knutselen natuurlijk ook mooie werkjes rondom dit thema! 
 
Vanaf vrijdag 25 februari begint de voorjaarsvakantie.  
Alle kinderen met een peutergroep contract hebben van 
maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart vakantie. Alle kinderen met een dagopvang 
contract kunnen gewoon komen spelen in de vakantie. Komt je kindje niet spelen, geef dit 
dan door aan de pedagogisch medewerksters, zo kunnen wij hier rekening mee houden met 
het maken van het rooster. 
 
Voorleesontbijt 

 
 
“Juf, ik vind het lekker en heel gezellig!” 
En dat was het ook, het voorleesontbijt! 
Eerst samen gezellig ontbijten en daarna genieten van het boek ‘Het 
eiland van Olifant’. 
Wat genieten we van deze speciale activiteiten! 
 
 
 

 
Kinderkamp Borsele 
Vanaf 25 januari is het zo ver! Dan kan er worden aangemeld 
voor de kampweken van Kinderkamp Borsele! De kinderen van 
groep 6-7-8 hebben op school mee gedaan aan een leuke 
online spelshow en kregen ze meer informatie over het 
kinderkamp.  
Via kindercoordinator@kinderkamp-borsele.nl kunnen de 
kinderen worden opgegeven voor het kamp van 2022.  
Meer informatie is te vinden op de website  
https://kinderkamp-borsele.nl/ 
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Nieuws GVO  
We zijn het jaar begonnen met bijzonder nieuws van mij: vanaf de voorjaarsvakantie zal ik 
stoppen als GVO juf op de Franck van Borssele. Het is altijd al mijn droom geweest om ooit 
nog eens juf in het reguliere onderwijs te worden. En nu is die kans op mijn pad gekomen. Na 
veel wikken en wegen heb ik die kans gegrepen en zal ik 2 dagen in een kleuterklas in Goes 
gaan werken. Daarom hebben we de komende weken een afsluitend thema én een leuke 
afscheidsles.  
 
In groep 3/4 zijn we begonnen met het delen van vakantieverhalen. Nu werken we aan het 
thema 'de wereld om ons heen'.   
In groep 5/6/7 zijn we het jaar ook gestart met het delen van vakantieverhalen en het 
bedenken van onze doelen & wensen voor 2022. De doelen/dromen schreven we in 
wensbloemen, die we vervolgens in het water legden om tot bloei te komen. Zo stuurden we 
die het universum in. 
Nu werken we aan het thema ‘verhalenderwijs’, waarin we spelenderwijs met verhalen aan 
de slag gaan.  
 
 
Jarigen 

We feliciteren alle jarigen van februari met hun verjaardag! 

 

 

 

 


