
 

 

november 2022 

Peutergroep/kinderopvang 
Zoals iedereen wel weet is juf Patricia voor langere tijd afwezig. De afgelopen weken hebben 
we veel vervanging gehad op de groep. Vanaf maandag 7 november zullen juf Patricia haar 
diensten in ieder geval tot de kerstvakantie vervangen worden door juf Nathalie. Zij heeft wel 
eens eerder bij ons op de groep ingevallen maar dit is alweer een tijdje geleden. Wij willen juf 
Nathalie welkom heten binnen ons team en hopen dat zij een leuke tijd bij ons zal hebben. 
Mochten jullie een kaartje of een mooie tekening van jullie kindje aan 
juf Patricia willen sturen, dan kan je deze inleveren op de groep. Dan 
zorgen wij dat het dan bij juf Patricia terecht komt. 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat wij gebruik gaan 
maken van blauwe slofjes voor over de schoenen. Deze zijn helaas 
niet meer te leveren. Uit hygiënisch oogpunt willen we dan ook 
vragen bij het brengen van je kindje op de groep, of jullie de schoenen 
uit willen doen bij nat weer. Alvast bedankt voor de moeite. 
 
We werken momenteel nog aan het thema ‘herfst’. Na het thema 
‘herfst’ zullen wij overgaan op het thema ‘Sinterklaas’. 
 
Kinderboekenweek 
Wat hebben we een leuke Kinderboekenweek en Franck & Vrij theater achter de rug. Sylvano 
en Tino zijn als winnaars uit de bus gekomen voor de gouden en zilveren pen. Gefeliciteerd! 
Foto’s en filmpjes zijn te zien op onze Facebookpagina. Wie liked en deelt berichten van ons? 
Kijk op: 
https://nl-nl.facebook.com/franckvanborssele/ 
 
 
Week van de mediawijsheid 

De Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 
november 2022) heeft als thema 'Like en 
cancel', en gaat over het stimuleren van sociaal 
gedrag online. Het uitgelezen moment om extra 
aandacht te besteden aan het online gedrag en 
mediagebruik van leerlingen. Onze bovenbouw 
leerlingen zullen aan deze week meedoen. 
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Studiemiddag 17 november kinderen ‘s middags vrij 
De kinderen zijn op deze middag vanaf 12.00 uur vrij. 
Is er tussen 12.00 uur en 14.00 uur opvang nodig voor uw kind(eren)? Dat kan! 
Uw kind kan geheel kosteloos op de eigen schoollocatie opgevangen worden door het team 
van Kibeo. Samen met een medewerker van Kibeo zullen de kinderen eerst gaan lunchen, 
waarna ze een educatieve activiteit aangeboden krijgen. 
Willen jullie de kind(eren) opgeven voor opvang tussen 12.00 uur en 14.00 uur, stuur dan  
vóór 7 november een mail naar talentvoordetoekomst@omnisscholen.nl 
Geef daarbij duidelijk aan om welke leerling het gaat en op welke schoollocatie hij/zij zit. 
 
Nieuwe leerlingenraad 
Voor de herfstvakantie is de nieuwe leerlingenraad gekozen. Dit jaar 
zullen Asmara, Orian, Marika en Tino plaats nemen in deze raad. We 
wensen hen veel succes! 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een oudergeleding voor onze MR.  
In de MR bespreken we onderwerpen die directe of indirecte 
gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Niet 
zozeer welk materiaal of methode er aangeschaft wordt, maar wel over het beleid en 
kwaliteit. Dit houdt in dat er ook leeswerk aan te pas komt. Op een aantal zaken kun je als 
ouder/verzorger advies geven of is er zelfs instemmingsrecht. Wie denkt ‘ja, dat is wel wat 
voor mij’, kan zich opgeven bij juf Laura. 
 
 
Port folio 
Eind november krijgen de kinderen van groep 1-8 hun portfolio mee naar huis. Je kunt daarin 
de ingevulde ‘kijk op mezelf’ kaart zien en wat werk waar de kinderen trots op zijn. De 
gesprekken, voor ouders/verzorgers die hier gebruik van willen maken, staan gepland in week 
48.  
 
Jarigen 
We feliciteren alle jarigen van november met hun verjaardag! 
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