
 

 

Maart 2022 

Peutergroep/kinderopvang 
Na de voorjaarsvakantie beginnen we aan een nieuw thema: Avontuur! Dit thema zullen wij 
samen met groep 1 en 2 uitvoeren. 
 
Donderdag 10 maart is de plantdag van het 
voedselbosje.De kinderen die normaal gesproken 
deze dag niet blijven tot 14.00 uur, mogen op 10 
maart blijven tot 14.00 uur zodat ook zij mee 
kunnen helpen met het planten van het 
voedselbosje! 

 
Hiep Hiep Hoera! Sara is grote zus! Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter 
en zusje Sofie! Heel veel geluk en gezondheid met elkaar! 
 
 
Plantdag Voedselbosje 
Eindelijk is het zover….. op donderdag 10 maart wordt het Voedselbosje op ons plein 
aangeplant. De school en kinderopvang adopteren dit minibosje zodat de kinderen hier over 
kunnen leren en natuurlijk van proeven.  
 
Wat is een Voedselbosje? Een Voedselbosje is een soort 3D moestuin, maar dan eentje die 
veel minder onderhoud vergt. Het heeft een omvang van 30 vierkante meter en bestaat uit 30 
soorten planten, struiken en bomen in een aantal lagen. Het bosje leert kinderen op een 
uitdagende en vernieuwende manier hoe voedsel groeit en waarom dit goed is voor de 
natuur, de biodiversiteit, het klimaat en jezelf. Alle soorten zijn vast, dat wil zeggen dat ze er 
het hele jaar staan of terug komen na de winter. Van krentenboom tot 
bramenstruik en van citroenmelisse tot colakruid. De verschillende 
soorten bomen, struiken, bodembedekkers, klimplanten en 
kruiden in de voedselbosjes zijn deels of helemaal eetbaar. 
Het Voedselbosje is onderdeel van IVN’s Groene Revolutie: 
een laagdrempelige manier om de natuur op het plein een 
flinke boost te geven.  
 
 
 
 
 



 

 

Dus: 

• Op donderdag 10 maart gaan we planten. 

• Zorg dat je oude kleren, die vies mogen worden, aantrekt. 

• Neem laarzen of oude schoenen mee. 

• Als het regent gaat het planten door, dan is regenkleding handig. 
 
De burgemeester zal het voedselbosje komen openen. Wij nodigen alle ouders en andere 
belangstellenden van harte uit om hier vanaf 13.30 uur bij aanwezig te zijn!  
 
We gaan er van uit dat we om 14.00 uur klaar zijn, maar hou er rekening mee dat de middag 

iets kan uitlopen en de kinderen wat later thuis komen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfolio en ouder-kindgesprekken  
 
Vrijdag 18 maart gaan de portfolio’s van de kinderen uit groep 1-8 mee naar huis. Hierin zit 

ook het rapport van de kinderen. De juffen nodigen ouders (en kinderen) uit voor een gesprek 

over dit rapport, deze gesprekken vinden plaats in de week van 21 maart. Dit hoeft gelukkig 

niet meer online maar kan weer op school gebeuren! 

 

 



 

 

Nieuws uit de GVO les 

Vanaf de voorjaarsvakantie zal ik helaas stoppen als juf van Godsdienstig Vormingsonderwijs. 

Daarom hadden we afgelopen woensdag een leuke afscheidsles. Ik had een koffer 

meegenomen, met daarin een brief, persoonlijke kaartjes. Alleen…er zat een slot op de 

koffer! Door middel van  puzzeltjes kraakten we de code en openden de koffer. De sleutel 

bracht ons naar een cadeautas met daarin 2 boeken voor school. Zelf kreeg ik van de kinderen 

een zelfgemaakte bloem met lieve woorden. Ik zal de kinderen en de school enorm gaan 

missen. Ik werk nu 2 jaar op de Franck van Borssele en heb veel leuke kinderen mogen 

ontmoeten. 

Alle dank naar ouders die hun kinderen aan de lessen mee hebben laten doen. 

Ik wens iedereen een hoopvolle toekomst, veel liefde om je heen en geloof in onze wereld! 

Hartelijke groet,  

juf Tina de Jager van GVO les 

 

Jarigen 

We feliciteren alle jarigen van maart met hun verjaardag! 

 

 

 

 


