Beste ouders / verzorgers,
Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van september. Iedere keer zal er aan het einde van de maand een
nieuwsbrief verschijnen.
Beslisboom
In de bijlagen vindt u de laatst bijgewerkte beslisboom. Deze is ook te vinden op internet. Graag willen
wij u nog even op het volgende attenderen. Kinderen die neusverkouden zijn en incidenteel hoesten
mogen naar school. Bij veel hoesten en/of niezen moet het kind thuisblijven. Bij twijfel kunt u altijd
contact met ons opnemen.
Bij leerkrachten geldt deze beslisboom niet. Leerkrachten moeten al thuisblijven bij een lichte
verkoudheid. Na een negatieve test mogen zij dan weer komen werken. Wij als leerkrachten houden
ons ook strikt aan de richtlijnen. Mocht het zo zijn dat er een leerkracht afwezig is en er geen
vervanging, is dan zal de klas mogelijk thuis moeten blijven. Dit proberen wij natuurlijk ten alle tijden
te voorkomen.
Juf Corinne
Juf Corinne is in de zomervakantie op 18 juli bevallen van een gezonde zoon en hij heet Tomas. Alles
gaat goed met moeder en zoon. Vorige week zijn ze samen bij ons op school geweest. Alle kinderen
hebben Tomas kunnen bewonderen. Juf Corinne kan nog even genieten van haar
zwangerschapsverlof, want half november begint zij weer met werken in groep 1/2.
Meesterwerken
Groep 1 t/m 4 heeft mee gedaan aan het project Meesterwerken van
de gemeente Steenbergen. Kunstenaar Iwaz is enkele keren in de klassen
geweest om aan een kunstwerk te werken. Inmiddels is het kunstwerk
klaar. Er komt een expositie van alle kunstwerken van de scholen die
hebben meegedaan aan het project. Deze zal zijn in de bibliotheek
Steenbergen van 10 oktober tot 28 november.
Leuk om eens te gaan kijken!
Kinderboekenweek
Deze week is de Kinderboekenweek officieel begonnen.
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan wij terug in de tijd.
In iedere klas vinden er verschillende activiteiten plaats. Volgende week vrijdag is er ook nog een
voorleeswedstijd op school. De leerkrachten houden u op de hoogte via Parro. Dan kunt u zien wat we
in de klassen allemaal hebben gedaan.

CJG
Vanwege de coronamaatregelen houdt de jeugdverpleegkundige momenteel geen spreekuur op
school. Wilt u contact met de jeugdverpleegkundige? U kunt contact opnemen met haar via:
c.dreesman@ggdwestbrabant.nl. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks bellen met CJG Steenbergen op
0167-541131.

Cultuur
Dit schooljaar hebben we veel activiteiten en uitstapjes rondom cultuureducatie. We doen mee aan
verschillende projecten vanuit de Gemeente Steenbergen. Deze week heeft groep 7/8 al een bezoek
gebracht aan de Gummaruskerk in Steenbergen. Ook doen we mee met ‘Meesterwerken’
‘Natuurpodium’ en ‘Museumschatjes’. Wij houden u op de hoogte van de verschillende activiteiten. De
eerstvolgende uitjes zijn een kabouterpad voor groep 1/2 en een uitje voor groep 5/6 over kunststof
en recycling.
Brandoefening
Deze week hebben wij een brandoefening gehad op school. Het streven is om twee keer per jaar,
minimaal een keer per jaar, een bandoefening te houden. Zo weten de kinderen wat ze moeten doen
en waar ze naartoe moeten. Juf Saskia en juf Manon zijn de Bhv’ers bij ons op school en zij volgen
jaarlijks een cursus hiervoor.
Bezoek Gummaruskerk
Groep 7/8 heeft een bezoek gebracht aan de Gummaruskerk in Steenbergen. Daar hebben zij een
tentoonstelling gehad over de gemeente Steenbergen. Door middel van een speurtocht hebben ze een
hoop kennis opgedaan over de verschillende dorpskernen. Na de tentoonstelling mochten de kinderen
nog even de kerk bezichtigen. Het was zeker een leerzame ochtend. Nogmaals bedankt voor de
hulpouders die hebben gereden!
Harmonie komt langs
Op donderdag 8 oktober komt, als het allemaal doorgaat, de harmonie langs bij ons op school. Zij
komen wat informatie geven over verschillende instrumenten. Ook gaan zij enkele instrumenten
demonstreren. Helaas kunnen de kinderen de instrumenten deze keer niet zelf bespelen.

Belangrijke data:
Woensdag 30 september
Zondag 4 oktober
Donderdag 8 oktober
Vrijdag 9 oktober
Woensdag 14 oktober
Vrijdag 16 oktober
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober
Dinsdag 27 oktober
Woensdag 28 oktober

Start kinderboekenweek
Dierendag
Harmonie komt langs
Einde kinderboekenweek
Studiemiddag, 12.00 uur uit
Kabouterpad groep 1/2
Herfstvakantie
Uitstapje groep 5/6 ‘Kunststof en recycling’
Studiemiddag, 12.00 uur uit

In de bijlagen vindt u de beslisboom, nieuws van Kibeo en nieuws van de buurtsportcoaches over de
activiteiten in september – november.

Na de zomervakantie waren we blij, alle kinderen weer terug te zien.
We zijn gestart met het thema:
Dit ben ik !

Kinderdagverblijf (0-2 jaar)
De kinderen hebben een zelf portret beplakt en geverfd, op deze manier raken de kinderen bekend
met lijm en verf. Hierdoor stimuleren we de fijne motoriek.
Met de allerkleinste hebben we in de spiegel gekeken, en alles benoemd wat we in ons gezicht tegen
kwamen. Zoals; Neus, oren, ogen, mond, wang en kin.
We hebben Liedjes gezongen: Dit zijn mijn wangetjes, klap eens in de handjes en hoofd schouders,
knie en teen.

Peutergroep (2-4 jaar)
Met de peuters hebben we een mooi zelfportret gemaakt.
In de kring gesproken over emoties: (boos, verdrietig, geschrokken en blij).
Ze hebben geleerd welke emoties er zijn, ze te benoemen en te herkennen.
Door de emoties na te doen samen met de peuters, werken de ze aan hun emotionele ontwikkeling.
Leren ze om met hun gevoelens om te gaan, gezichtsuitdrukkingen die hierbij horen te herkennen.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Bij de BSO werd er goed geluisterd naar een verhaal over een wollig monster.
Waarna de kinderen zelf het monster uit het verhaal mochten gaan maken, met verschillende
materialen. Dit zorgde voor een fantasierijke middag, en leverde mooie monsters op.
Onze openingstijden zijn dagelijks van 7:00 tot 8:30 (Voorschoolse opvang)
En van 15:15 tot 18:00 (buitenschoolse opvang). In de herfstvakantie hebben we vakantiemix, leuke
activiteiten om het ook in de vakantie gezellig te hebben!
Vergeet je ons niet te volgen op Facebook. Dagelijks leuke foto’s en nieuws van onze groepen!

Wist je dat:
Kibeo doet mee aan de nationale sportweek van : 18 t/m 27 september 2020
In deze week wil Kibeo extra aandacht schenken aan sport.
Waarom is sport & bewegen nu eigenlijk zo belangrijk voor kinderen?

Kibeo mee doet aan de Kinderboekenweek van: 30 sept t/m 11 okt 2020
Kibeo veiligheidsweek is van: 28 sept t/m 2 okt 2020
Herfstvakantie van : 17 okt t/m 25 okt 2020

