
 

 

Beste ouder/verzorger, 

Nieuws opvang 

Bijna iedereen kent Puk, onze handpop bij de dagopvang. Na de zomervakantie heeft Puk 

een koffertje gekregen met een pyjama en tandenborstel erin en mag hij gaan logeren bij de 

kinderen. Hij maakt dezelfde dingen mee als de kinderen en is een echt kameraadje. 

We zijn na de zomervakantie ook begonnen met het uitlenen van onze ontwikkeltassen. Er 

zijn 6 verschillende tassen en de tassen bevatten op 6 verschillende ontwikkelingsgebieden 

materialen, zoals spelletjes of boekjes. Het is de bedoeling dat het kind dit samen doet met 

een volwassene, zodat we op een leuke manier de ontwikkeling van het kind extra kunnen 

stimuleren. 

Thematisch werken 

Het gehele kindcentrum werkt nu rondom het thema herfst. Dit thema zal bij de start van de 

Kinderboekenweek (woensdag 5 oktober) doorgaan in het thema van de Kinderboekenweek 

GI GA GROEN .  

In de Kinderboekenweek worden activiteiten rondom lezen en GI GA GROEN aangeboden.  

Onder andere gaat de bovenbouw voorlezen aan de andere kinderen.  

 

Onze stagiaire 

         
Hoi, 
Ik ben Jasmijn, ik ben 18 jaar oud en woon hier in Oudelande. Ik volg de opleiding 
Pedagogisch Medewerker niveau 4. Ik loop stage bij Kibeo hier in Oudelande. Ik ben er op de 
maandag, dinsdag en woensdag. Ik hoop jullie graag snel te ontmoeten . Groetjes, Jasmijn. 
 

In de volgende nieuwsbrief stellen we de andere stagiaires voor   

oktober 2022 



 

 

Schoolfruit 

We krijgen behoorlijk wat fruit aangeleverd. Er zijn nog veel kinderen die hun eigen fruit 

en/of koekje meenemen op de fruitdagen. Hierdoor moeten we best wat fruit weggooien, 

wat natuurlijk zonde is. U hoeft op dinsdag, woensdag en donderdag niets mee te geven 

voor de ochtendpauze.  

 

Breinhelden 

We hebben gewerkt aan onze buigkracht en startkracht.  

Startkracht → zorg dat alles wat je nodig hebt klaar ligt, zodat je direct kan beginnen 

wanneer de leerkracht het zegt.  

Buigkracht → soms loopt iets wel eens wat anders dan je zou verwachten. Kijk dan wat de 

opties en mogelijkheden zijn. Raak niet in paniek.  

Schoolreis 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde schoolreis. Het was prachtig weer en we 

hebben alleen maar vrolijke kinderen gezien.  

Sponsorloop 

Wat zijn wij trots op onze bikkels. Wat hebben zij veel rondjes gelopen. Er is maar liefst meer 

dan 1200 euro opgehaald om mooie spullen te kopen om buiten mee te spelen. We houden 

u op de hoogte van wat we hebben aangeschaft.  

Ook willen we u bedanken voor het aanmoedigen tijdens de sponsorloop.  

Luizenpluizen 

We zijn nog steeds op zoek naar een aantal helpende handen voor het controleren op luizen 

en neten. Iedere dinsdag na de vakantie. Zoveel keer is dit niet!  

Opgeven bij juf Lisette: l.kloosterman-devisser@omnisscholen.nl  

Oudergesprekken 

In week 41 zijn de oudergesprekken. Via Parro wordt u hiervoor uitgenodigd.  

De oudergesprekken zijn vanaf groep 3 met ouder(s) en kind.  

 

Website 

Heeft u onze vernieuwde website al gezien: www.schakel.omniskindcentra.nl  
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Belangrijke data: .  

Woensdag 5 oktober  Start Kinderboekenweek  

Week 41  Ouder-kindgesprekken 

Donderdag 20 oktober  Studiemiddag  

Maandag 24 oktober  Start herfstvakantie  

Maandag 31 oktober  Weer naar school  
 


