
 

 

september 2022 

Peutergroep/kinderopvang 
De zomervakantie is weer bijna voorbij en wij hebben weer zin om het nieuwe schooljaar te 
starten! In de vakantie zijn wij gewoon open gebleven voor opvang. Ook is alles weer lekker 
schoongemaakt, zodat we weer lekker fris kunnen beginnen! Wij hopen dat we er weer een 
heel fijn en leerzaam schooljaar van kunnen maken! 

Na de vakantie start Jayden bij ons op de peutergroep! Lieve Jayden, van harte welkom! We 
hopen dat je een fijne en leerzame tijd bij ons zal hebben. 

Vanaf 1 september verwelkomen wij Paulien in ons team. Paulien is 
al bekend bij ons, haar dochter Lieve zit bij ons op school en zij zit 
ook in de ouderraad. Wij zijn erg blij dat zij ons team komt 
versterken. Paulien, wij hopen dat je een fijne tijd zal hebben op 
ons kindcentrum! 

Vanaf 5 september zullen wij starten met het thema: Welkom Puk. In dit 
thema staat het leren kennen van de groep en de kinderen centraal. We 
gaan weer veel leuke activiteiten doen en lekker aan de knutsel! We 
hebben er zin in!  

 
 

 
Juf Wilma 
Vanwege gezondheidsredenen komt juf Wilma nog niet werken. Op maandag en dinsdag 
lossen we dit intern op en op de woensdag wordt zij vervangen door juf Ramona. Groep 3 zal 
op maandagmorgen van juf Sigrid les krijgen. We hopen dat juf Wilma spoedig herstelt en we 
haar weer zien op de Franck van Borssele. 
 
Informatiemiddag 
Dinsdag 27 september houden we onze jaarlijkse infomiddag. 
Tussen 17.00 en 18.00 zullen we samen met de kinderen 
laten zien hoe we werken op ons kindcentrum. De uitnodiging 
volgt later maar zetten jullie de datum alvast in jullie agenda? 
 
 
 



 

 

 
Sportweek 
Van 16 t/m 25 september is de Nationale Sportweek. Ook dit jaar doen we 
weer mee, er zullen in deze week verschillende sportactiviteiten 
plaatsvinden. Het is handig dat de kinderen deze week hun sportkleding op 
school hebben. 
 
GVO 
Het heeft even geduurd maar we zijn blij dat met ingang van het nieuwe 
schooljaar juf Mirjam Keijts op woensdagmiddag de GVO lessen aan groep 3 t/m 8 gaat 
verzorgen. In het verleden heeft juf Mirjam de godsdienstlessen ook al op de Franck van 
Borssele gegeven dus ze is geen vreemde voor ons.  
Voor groep 3 is dit nieuw, zonder tegenbericht gaan we er van uit dat de kinderen deze lessen 
mogen volgen. 
 
Port folio 
De portfolio mappen kunnen weer op school worden ingeleverd. 
 
Schoolfruit 
Van 5 september 2022 t/m 10 februari 2023 krijgen de kinderen op school gratis drie porties 
groente en fruit per week. Onze school doet namelijk weer mee aan het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma!  
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te 
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
 
Jarigen 
We feliciteren alle jarigen van september met hun verjaardag! 
 

 

 

 

 

 

 

 


