April 2022
Peutergroep/kinderopvang
In april worden Linde en Jules 4 jaar! Zij gaan de peutergroep verlaten en in groep 1 starten!
Lieve Linde en Jules heel veel plezier in groep 1! We gaan jullie missen op de peutergroep!
Ook op de peutergroep letten we erop dat we bewust water drinken. We vervangen de siroop
voor water en leren dat dit veel gezonder is! Ook bieden we extra water aan gedurende de
dag.
Verderop in de nieuwsbrief lezen jullie informatie over de paaslunch. Deze vindt donderdag
14 april 2022 plaats. De kinderen die om 12.00 uur naar huis gaan, mogen uiteraard blijven!
Zij kunnen om 13.00 uur opgehaald worden.
Maandag 25 april start de meivakantie! De kinderen hebben vakantie t/m 8 mei. De kinderen
die de dagopvang bezoeken komen gewoon spelen in de vakantie. Komt je kindje niet spelen
in de vakantie, laat het dan eventjes weten.
Nieuwe leerlingen
In april stromen Linde en Jules door van de peutergroep naar groep 1.
Ook hebben we sinds deze week 2 kinderen uit de Oekraine op school en volgende week
ontvangen we er nog 2. Welkom Linde, Jules, Vlad, Polina, Andrej en Anton, we hopen dat
jullie een fijne tijd zullen hebben op de Franck van Borssele!
Portfolio
Als de portfolio’s thuis bekeken zijn, kunnen ze weer op school worden ingeleverd!
Week van het water
De gemeente Borsele organiseert van 4 t/m 9 april de ‘Borsele drinkt
water week’. Een week lang is er promotie voor jong en oud om (meer)
kraanwater te drinken. Onder andere door een challenge voor scholen en
kinderopvang om met de kinderen meer water te drinken. Wij doen ook
mee!
De gemeente Borsele organiseert ‘Borsele drinkt water week’ omdat
water drinken bijdraagt aan een gezonde leefstijl. Water drinken is
gezonder dan suikerhoudende drankjes. Het is goedkoop en het bespaart
afval als water uit een beker, hervulbaar flesje of bidon wordt gedronken. Mooie redenen
voor ons mee te doen.

Wat gaan we doen?
In deze week stimuleren we de kinderen om meer water te drinken.
We willen vragen om op maandag een hervulbaar flesje of bidon mee te geven. We zullen
deze op school vullen en zo kunnen de kinderen de hele dag water drinken. Helemaal geen
pakjes mee naar school….dat zou helemaal super zijn!
Verder geven we deze week ook aandacht aan waarom water drinken zo belangrijk is.
Schoolfruit
De periode waarin de kinderen 3x per week schoolfruit krijgen stopt op 22 april. In het nieuwe
schooljaar vragen we dan opnieuw schoolfruit voor de periode van november tot april aan.
We zien aan de kinderen dat ze het heerlijk vinden om
fruit/groente te eten. Er zijn al ouders die hun kinderen lekker fruit
en groente meegeven voor de 10.00 uur pauze en de lunch. Wie
volgt?
Paaslunch
Op donderdag 14 april krijgen de kinderen van de ouderraad een
heerlijke paaslunch. Dit betekent dat de kinderen van groep 1-8
alleen wat te drinken/eten voor de 10.00 uur pauze hoeven mee te
nemen. Natuurlijk zorgen we ’s middags voor een gezellige middag
in verband met Pasen.
Om 14.00 uur begint dan het lange paasweekend en zien we de kinderen op dinsdag 19 april
weer op school.
IEP eindtoets
Woensdag 20 en donderdag 21 april vindt de eindtoets voor groep 8 plaats.
Met deze toets en het advies van de leerkrachten zorgen we voor een goed,
kansrijk VO advies.
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april doen we weer mee met de Koningsspelen. We starten
om 8.30 uur met een ontbijt op school, we zingen het Koningsspelenlied
om de Koningsspelen af te trappen en daarna volgt een sportieve dag. Juf
Laura en juf Jolanda zullen samen met de leerlingenraad een gezellige dag organiseren!
Jarigen
We feliciteren alle jarigen van april met hun verjaardag!

