
 
 

 
 
 
 
agenda    ● 10 september 

● 21 september  
● ouderavond is geannuleerd 
● studiedag leerlingen vrij 

  04-09-2020 

     

    
        
BSO

 

 Op dit moment zijn er op alle dagen nog plaatsen beschikbaar voor kinderen. 
Mocht u interesse hebben  dan kunt u zich aanmelden bij de klantenrelatie van Kibeo. 
klantrelatie@kibeo.nl of (0113) 760 250. 
Als u belt kunnen ze ook uitrekenen wat de kosten voor u persoonlijk zijn. 
www.kibeo.nl  

        
peutergroep

 

 Op de peutergroep van Kibeo is er nog plaats voor vriendjes en vriendinnetjes. Weet u 
iemand in uw omgeving die hier gebruik van wil/kan maken geef het dan door. 
De peutergroep is geopend op dInsdag, woensdag en donderdag van 8.15-12.15 uur. 
Peuters mogen hier naar toe als ze 2 jaar zijn. 

        
samen 
werking 

 Dit jaar gaan we een intensievere samenwerking 
tot stand brengen tussen de peutergroep en de 
onderbouwgroep. U moet hierbij denken aan 
samen buiten spelen, samen een boekje lezen. dit 
zullen korte, kleine momentjes zijn. 
 
 
 

        
afwezig    Afgelopen donderdag en vrijdag was juf Maike afwezig.  

Donderdag morgen heeft juf Karin de groep gedraaid en helaas was er voor de middag 
niemand beschikbaar. De kinderen waren om 12 uur vrij. Gelukkig was Marjolein bereidt 
om de kinderen die niet naar huis konden op te vangen. Marjolein heel erg bedankt voor 
je hulp. 
Vrijdag was er gelukkig wel een vervanger beschikbaar, juf Regina. 
Juf Maike, beterschap gewenst van ons allemaal. 

          
Bovenbouw   FAQTA 

In onze reis door de Gouden Eeuw hebben wij deze week kennis gemaakt met 
“Spinoza”, Christiaan Huygens en Hugo de Groot. In de Republiek mochten 
mensen meer dan ooit uitspreken wat ze vonden. Door opgedane kennis te 
delen, ontstond er nieuwe kennis.  
 
Spinoza was een beroemde filosoof, Christiaan Huygens een beroemde uitvinder 
en onderzoeker en Hugo de Groot was een beroemde rechtsgeleerde en 
schrijver met een bijzonder talent voor stoere ontsnappingspogingen.  
 
Volgende week behandelen we Johan de Witt, de Hollandse Waterlinie en koning 
Willem III.  
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CREATIEF 
Aansluitend op het thema Gouden Eeuw in Faqta hebben we Hollandse 
grachtenpanden getekend met een kroontjespen.  
 
Ook hebben we een gedicht geschreven met een ganzenveer op een stuk papier 
dat we met behulp van o.a. aansteker verouderd hebben.  
 
Daarnaast leren de kinderen ook over Rembrandt en hierover maken we 
binnenkort echte clair-obscur portretten.  
 
Aan de kinderen is gevraagd om volgende week al en uiterlijk dinsdag 22 
september enkele accessoires mee te nemen:  
 

- lappen, kleden of kleding in warme en donkere kleuren. 
- witte materialen om bijvoorbeeld kragen van te maken (bubbelplastic, 

kant, tafelkleden). 
- Hoeden, veren, bontjes of kantjes. 
- Grote kralenkettingen en/of armbanden. 

 
Zie de onderstaande foto’s voor inspiratie. 
 

 
 
   

          
Ouderavond   Volgende week zult u de schriftelijke ouderavond ontvangen. Vanuit het team ontvangt 

u informatie omtrent de schoolontwikkelingen van afgelopen jaar en de ontwikkelingen 
voor dit schooljaar. Vanuit de AC ontvangt u dan het financiële overzicht en de 
begroting. 

        
Schoolgids   In de bijlage zit de schoolgids voor 2020-2021 
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