
 

 

Juni 2022 

Peutergroep/kinderopvang 

De afgelopen weken zijn er weer een aantal nieuwe kindjes gestart op de opvang. Lieve Jake 
en Jaxx, wij wensen jullie veel speel- en leerplezier op ons Kindcentrum! We hopen dat jullie 
een fijne tijd zullen hebben bij ons! 

Dinsdag 7 juni zal de schoolfotograaf bij ons langs komen. Meer informatie hierover lees je 
verderop in de nieuwsbrief. De kinderen die deze dag niet komen, mogen extra komen voor 
de foto. De juffen spreken af hoe laat deze kindjes welkom zijn voor de foto.  

Op ons OKC hebben we een hele fijne betrokken ouderraad. Het is natuurlijk altijd fijn om wat 
extra handen te hebben bij het organiseren en voorbereiden van activiteiten in en rondom 
het Kindcentrum. Spreekt dit je aan en lijkt het je leuk om ook deel te nemen aan de 
ouderraad neem dan even contact op met een van de juffen. We zouden het leuk vinden om 
een ouder vanuit de opvang in onze OKC raad te krijgen, zodat we ouders vanuit het hele 
Kindcentrum in de OKC raad hebben. Wie meldt zich aan? 

Met het vooruitzicht op de zomer… willen we alvast vragen, mocht het 
buiten erg warm zijn, om jullie kinderen thuis al een keer in te smeren met 
zonnebrandcrème. Natuurlijk doen wij dit op de opvang ook, meerdere 
keren, maar dan is de eerste laag alvast goed ingetrokken. Op erg warme 
dagen mogen de kinderen van de opvang hun zwemkleding meenemen. 
Dan zullen wij regelmatig spetteren met water! 

Filmpje kindcentrum 
Er is een mooi filmpje gemaakt over ons Kindcentrum. Vorige week is dit geplaatst op de 
Facebookpagina van de Franck van Borssele (delen mag natuurlijk om op deze manier zoveel 
mogelijk mensen te laten zien wat een fijne plek de Franck van Borssele voor kinderen is). 

 
Deze qr code kan gescand worden door ouders/verzorgers die geen 
Facebook hebben om het filmpje toch te kunnen bekijken of klik op 
deze link: https://youtu.be/kBsreGIFB64 
 

Veel kijkplezier! 
 
 

 

https://youtu.be/kBsreGIFB64


 

 

 

 
Kleinkunst op STOOM 
Alle kinderen van ons Kindcentrum, ook de kinderen op de opvang, 
hebben geknutseld voor ‘Kunst op STOOM’. Een festival voor jong en 
oud, georganiseerd door de Culturele Raad Borsele in samenwerking 
met de Stoomtrein Goes-Borsele. De kunstwerken van alle kinderen 
worden op 2de pinksterdag tentoongesteld op locatie De Buffer in 
Hoedekenskerke van 11.00 uur tot 17.00 uur. Ben je benieuwd wat de 
kinderen gemaakt hebben… kom dan zeker even een kijkje nemen! Zie 
je dit affiche staan…. dan heb je de kunstwerken gevonden! 
 
 
Fotograaf 

 
Dinsdag 7 juni komt de schoolfotograaf foto’s maken van alle kinderen 
van ons Kindcentrum. Er worden ook groepsfoto’s en foto’s gemaakt 
van broertjes/zusjes. Zodra de foto’s klaar zijn, zullen we laten weten 
hoe de foto’s besteld kunnen worden. 
 
 

 
Studiedag + extra vrije dag 
Op donderdag 23 juni is er een studiedag voor alle leraren van Omnis. De kinderen zijn dan 
vrij. De aansluitende vrijdag (24 juni) is een extra vrije dag voor de kinderen. 
 
Juffendag 
Dinsdag 28 juni is het juffendag!  
We vieren de verjaardagen van alle juffen met een gezellige feestelijke dag! 
Wat we gaan doen, blijft nog een verrassing. 
 
Jarigen 
We feliciteren alle jarigen van juni met hun verjaardag! 
 


