
 

 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april. 

Dagopvang 

De dagopvang is vanaf heden elke dag geopend vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur. Verlengde opvang is 

mogelijk vanaf 07.00 uur. 

Nieuwe kinderen 

We verwelkomen Kyllian op de BSO. We hopen dat je een fijne tijd hebt bij ons. 

BSO 

Vanaf heden is de BSO elke dag geopend op studiedagen en tijdens schoolvakanties vanaf 07.30 uur 

tot 18.30 uur. Voor aanvang van elke schoolvakantie ontvangt u een bericht van de afdeling 

klantrelatie. Hierin kunt u lezen hoe u zich kunt inschrijven voor de vakantiemix op locatie. Mocht u 

hierover vragen hebben, dan kunt u mailen naar a.schouten@kibeo.nl . 

Thema lente 

Eind maart zijn de kinderen gestart met het thema lente. De peuters hebben samen met de kleuters 
gezamenlijke buitenactiviteiten over dit seizoen. Zo zijn we bij de schapen en lammetjes gaan kijken 
aan de overkant van de school bij boer Daan, hoe leuk is dat! 
 
Op de BSO mochten de kinderen hun kennis testen over de lente met behulp van vragen en 
opdrachten: over bloemen, bomen, vogels en kikkers. Met de verrekijker hebben we nog vogels 
gespot. Verder hebben we thee gemaakt van madeliefjes en appelmoes bereid. Het was een gezellige 
middag. 
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Moestuinieren 

Inmiddels zijn we gestart met de moestuinen. De grond is bewerkt, zaden zijn ingezaaid en de 

plantjes staan er ook in. We hebben o.a. aardbeien, andijvie, wortels, radijsjes en prei geplant. We 

willen alle ouders bedanken voor de hulp in de tuin en ook voor alle zaden en stekjes die we hebben 

gekregen. Samen maken we er iets moois van.  

        

 

 

 

 

  

 

Borsele drinkt 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 water te drinken. Onder andere door een challenge voor scholen 
en kinderopvang om met de kinderen in de ochtendpauze water te drinken. De gemeente Borsele 
organiseert de ‘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. Goed dus om mee te doen. U hoeft 
alleen te zorgen dat uw kind een beker, hervulbaar flesje of bidon mee heeft.  

Vervanging Juf Marina 

Juf Anita zal juf Marina vervangen van maandag t/m woensdag zolang dit nodig is. 

Aanwezigheid Anita  

Anita is kindcentrum coördinator van OKC t Opstapje en de komende weken aanwezig van maandag 

t/m woensdag en op vrijdagochtend. Mocht ze niet aanwezig zijn dan kunt u haar bellen of mailen op 

A.Tukker@omnisscholen.nl  06-86860916 
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Activiteiten: 

April en mei 

14 april paasviering 

15 april Goede vrijdag en 18 april Tweede Paasdag zijn alle kinderen vrij.  

22 april koningsspelen 

25 april t/m 6 mei meivakantie 

11 mei t/m 13 mei kamp stamgroep 2 

 

Team OKC ’t Opstapje. 

 


