
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van juni 2018. In deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar 

brengen we u op de hoogte van de afrondende activiteiten van dit jaar.   

Even voorstellen 

Volgend schooljaar starten er drie nieuwe leerkrachten. Hieronder stellen ze zich alvast voor.  

Hallo allemaal!  

Graag stel ik mezelf even voor. Mijn naam is Corinne Poppe.  

Eenendertig jaar geleden ben ik geboren in Middelburg en woon  

nu samen met mijn vriend Ronny in Bergen op Zoom. Volgend schooljaar  

ben ik een nieuwe juf op de Regenboog en zal ik les gaan geven in groep 1 en 2.  

Naast mijn werk in de klas, vind ik het fijn om creatief bezig te zijn of lekker weg  

te duiken in een boek. Mocht je vragen hebben of kennis willen maken, kom gerust  

even binnen! Ik ben van maandag tot en met vrijdag in de klas te vinden.  

Groetjes Corinne  

Hallo, 

Ik ben meneer Michael, ben 25 jaar en ik kom volgend jaar lesgeven op jullie school! 

Ik ben zelf een enthousiaste jongeman, die meestal erg positief ingesteld is. Dit 

probeer ik in de klas dan ook zeker terug te laten komen. Ik houd van humor, 

grapjes en vooral jezelf zijn! Verder ben ik gek op sporten, zelf volleybal en voetbal 

ik dan ook. Beide in Hoogerheide, het dorp waar ik woon.  

Ik heb nu al weer zin in komend schooljaar, jullie ook? 

Groetjes! 

Graag wil ik mijzelf voorstellen.  

Ik ben Carolijn Roks (derde van boven).  

Helemaal onderop ziet u mijn man, Niels en boven mij mijn zoons Julian en Arran. 

Per volgend schooljaar heb ik het geluk om als leerkracht te mogen komen werken  

op de school van uw zoon/dochter.  

Voor die tijd heb ik 9,5 jaar gewerkt als leerkracht op basisschool COS de Wereld in  

Rotterdam Noord en daarvoor ben ik 8 jaar werkzaam geweest als administratief  

medewerker op de Mytylschool te Roosendaal. We wonen in Oudenbosch……. en  

verder hoop ik vanaf volgend schooljaar u en uw kind(eren) beter te mogen leren 

kennen.  

Ik kijk ernaar uit om uw kind(eren) les te geven. Tot snel!  



 
 

Stoeltjesochtend  

Op dinsdag 3 juli is het stoeltjesochtend. Van 9.00 tot 10.00 uur gaan de kinderen kennis maken met 

hun nieuwe klas en meester/juf. Juf Carolijn en Meester Michael van groep 5/6 zullen deze ochtend 

ook aanwezig zijn. Juf Corinne kan er helaas niet bij zijn, maar zij is al een ochtend in de klas geweest 

om alvast kennis te maken met de ouders en kinderen.  

Bedankmiddag  

Dinsdag 26 juni is het bedankmiddag voor de ouders die het afgelopen jaar hebben geholpen bij 

diverse activiteiten. Om 14.45 uur worden deze ouders verwacht in de gymzaal. Daar worden jullie 

bedankt door de kinderen en de leerkrachten. Daarna is er nog de gelegenheid om met de 

leerkrachten een hapje en een drankje te nuttigen. Zo kunnen we samen het schooljaar afsluiten.  

Zomerfeest  

Op donderdag 5 juli vieren wij het zomerfeest. Dit is ook meteen de laatste dag voor de 

zomervakantie. Het thema van dit jaar is: ‘reis rond de wereld.’ De kinderen worden om  

8.45 uur op school verwacht. Rond 13.45 uur gaan we groep 8 uitvegen en rond 14.00 uur mogen alle 

kinderen naar huis. Tussen de middag blijven de kinderen op school eten. Ook hoeven ze deze dag 

geen eten en drinken mee te nemen. De officiële uitnodiging van het zomerfeest volgt nog.  

Afscheid groep 8 

Op woensdagavond 4 juli is het afscheid van groep 8. De kinderen zullen deze avond samen met 

groep 7 de eindmusical opvoeren. ’s Morgens zullen de kinderen dit al doen voor de rest van de 

school. De officiële uitnodiging voor het afscheid van groep 8 volgt nog.  

Gymtijden en studiedag  

Volgend schooljaar gymmen de groep 3 t/m 8 op dinsdagochtend en donderdagochtend. De 

vrijdagochtend is dus verplaatst naar de donderdagochtend.  

Woensdag 5 september in het nieuwe schooljaar hebben we al een studiedag. Deze ochtend zijn de 

leerlingen vrij!  

Schoolkamp  

Volgende week gaat groep 7/8 op schoolkamp. Juf Elize, meester Bram en juf Sjeel zijn al druk bezig 

met de voorbereidingen. Dit schooljaar gaan we weer naar het scoutinggebouw in Oud Gastel. Op 

woensdag 27 juni vertrekken we rond 8.45 uur op de fiets naar Oud Gastel. We hebben er al zin in!  

Schoolreis  

Donderdag 6 september gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis naar de Efteling. Kort na de 

zomervakantie ontvangt u de informatie over de kosten.  

 

 

  



 
 

Vakantierooster 2018-2019 

Het vakantierooster voor volgend schooljaar:  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data:  

Week van maandag 25 juni   Rapportgesprekken groep 1/2  

                                                                                      Rapportgesprekken groep 3 t/m 8 facultatief  

Dinsdag 26 juni   Bedankmiddag ouders 

Woensdag 27 juni t/m vrijdag 29 juni   Schoolkamp groep 7/8  

Dinsdag 3 juli   Stoeltjesochtend 

Woensdag 4 juli   Afscheid groep 8  

Donderdag 5 juli   Zomerfeest  

Vrijdag 6 juli   Start zomervakantie, leerlingen vrij  

Maandag 20 augustus   Start schooljaar 2018/2019, eerste schooldag 

Dinsdag 4 september    Informatieavond  

Woensdag 5 september   Studiedag. Leerlingen vrij! 

Donderdag 6 september   Schoolreis groep 1 t/m 6  

  

 

Op de volgende pagina’s vindt u nog het nieuws van KIBEO.  

 

  

Herfstvakantie ma 15-okt-18 t/m vr 19-okt-18 
Kerstvakantie ma 24-dec-18 t/m vr 4-jan-19 

Voorjaarsvakantie ma 4-mrt-19 t/m vr 8-mrt-19 

2e Paasdag ma 22-apr-19       
Meivakantie PO di 23-apr-19 t/m vr 3-mei-19 

Hemelvaart + vr do 30-mei-19 t/m vr 31-mei-19 

2e Pinksterdag ma 10-jun-19       

Zomervakantie ma 8-jul-19 t/m vr 17-aug-19 



 

Nieuws van KIBEO                     

Peutergroep 

Wat zijn we druk met de peutergroep. Thema “oef! Wat warm” is begonnen. Ook 

hebben we een drukbezochte opa en oma ochtend gehad met puppy’s die op 

bezoek kwamen. 

Daarnaast zijn we op bezoek geweest bij BeeAtHome. De ouderendagbesteding die 

tegenover het kindcentrum zit. Daarna zijn de ouderen ook bij Kibeo op bezoek 

geweest. Erg leuk, jong en oud bij elkaar. We blijven dit contact houden!  

De peutergroep is dagelijks geopend.       

Kinderdagverblijf 

Ons kinderdagverblijf is dagelijks geopend. We krijgen er steeds  

meer kindjes bij! 

Buitenschoolse opvang 

Onze openingstijden zijn dagelijks van 7:00 tot 8:30 (Voorschoolse opvang) 

En van 15:15 tot 18:00 (buitenschoolse opvang). Ook vakantieopvang behoort tot de 

mogelijkheden.  

Sport, spel en knutsel. Ook naschools een leuk aanbod. 

Vergeet je ons niet te volgen op Facebook. Dagelijks leuke foto’s en nieuws van 

onze groepen! 

Tussenschoolse opvang 

Het hele schooljaar heeft Albert Heijn Dinteloord de gezonde producten gesponsord 

tijdens het overblijven. Brood, melk, beleg en fruit of rauwkost. We willen Albert 

Heijn Dinteloord hier weer erg voor bedanken. Onze overblijfkinderen hebben 

hiervoor ook iets gemaakt als bedankje. We hopen dat ook het komende schooljaar  

Albert Heijn Dinteloord de sponsorbijdrage wil blijven voortzetten! 

Voor het overblijven is een inschrijving bij Kibeo nodig. Dit kan heel makkelijk op 

kibeo.nl of vraag een inschrijfformulier aan 1 van onze medewerkers. Overblijven 

zonder inschrijving tegen betaling van contant geld is niet meer mogelijk. 

 


