Mei 2022
Peutergroep/kinderopvang
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema: Pasen. We hebben de paashaas
geknutseld en een kuikentje uit het ei... natuurlijk hebben we ook paaseitjes gesnoept en
genoten van een heerlijke paaslunch verzorgd door de ouderraad!
Dankjewel ouderraad!
Jules heeft kikkervisjes meegenomen uit de vijver in haar tuin! Dat
vinden de kinderen erg gezellig! We volgen het proces van
kikkervisjes tot kikker... als de kikkervisjes pootjes gaan krijgen
brengen we ze terug naar de natuur!
Voor de vakantie hadden we de week van de veiligheid. Deze week
staat in het teken van de veiligheid op de locatie. Samen met ons OKC hebben we ook een
ontruimingsoefening gedaan! Het verliep allemaal prima en wat deden de kinderen hun best!
Zondag 8 mei is het moederdag! Op deze dag zetten wij de moeders graag in het zonnetje...
we zijn al druk bezig met het maken van prachtige cadeautjes... wat het wordt... dat blijft nog
even een verrassing!
Van maandag 25 april tot en met zondag 8 mei is het meivakantie. We willen alle kinderen die
in de vakantie niet komen spelen een hele fijne vakantie wensen!
Na de meivakantie komt Emma (zusje van Milan) ook bij ons spelen! Lieve Emma van harte
welkom! We hopen dat je een fijne, leerzame tijd bij ons zal hebben!
Nieuwe leerlingen
In mei stroomt Sara door van de peutergroep naar groep 1. En Rowin, Zoë en Marcus komen
tijdelijk (tot aan de zomervakantie) naar groep 1. Welkom allemaal, we hopen dat jullie een
fijne tijd hebben op de Franck van Borssele!
Vlad en Polina hebben hun gastgezin en dus ook onze school verlaten, zij wonen nu elders in
de gemeente Borsele.

Portfolio
Als de portfolio’s thuis bekeken zijn, kunnen ze weer op school worden ingeleverd!
Week van het water
Deze week is ons goed bevallen, de kinderen zijn zich veel bewuster geworden
van de hoeveelheid suiker dat in pakjes drinken zit. Fijn dat de bidons nog mee
naar school komen, we blijven gewoon lekker water drinken!
Schoolreis
Op dinsdag 24 mei gaan we met groep 1 t/m 8 op schoolreis. We zoeken naar een
bestemming in Zeeland zodat we met auto’s kunnen rijden en niet met hoge kosten voor een
bus te maken hebben. Na de meivakantie ontvangt u hier meer informatie over.
Dodenherdenking
Wij zijn door de dorpsraad gevraagd om met onze
bovenbouwleerlingen mee te werken aan de dodenherdenking op
4 mei. We werken daar graag aan mee, we vinden het een hele eer!
De ouders van deze kinderen worden door juf Laura hier verder
over geïnformeerd.
Lessen GVO
Na het vertrek van juf Tina is het de stichting ‘godsdienstig vormingsonderwijs’ nog niet gelukt
een opvolger voor haar te vinden. Dit vinden wij heel erg jammer en hopen dan ook dat er
snel een opvolger gevonden wordt.
Jarigen
We feliciteren alle jarigen van mei met hun verjaardag!

