
ma.3 okt. Studiedag, alle kinderen vrij

di. 4 okt. en
ma. 10 okt 10 jarigen onderzoek GGD

wo.5 okt. Start Kinderboekenweek thema: Gi-ga -
groen

do.6 okt. groep 1/2 naar fruitteeltmuseum

vr.7 okt Leerlingenraad en verkiezing Prinses en Nar

di. 11 okt. Oud papier ophalen: Wilco van der Meulen
en Arno Verdonk

do. 13 okt. groep 3 naar fruitteeltmuseum

ma.17 okt MR

vr. 21 okt Nieuwsbrief

ma.24-vr.28
okt Herfstvakantie

DONBOSCO
NIEUWSBRIEF

AGENDA

En daar is hij weer de eerste
Nieuwsbrief van het schooljaar.
Iedereen is weer goed gestart en
gelukkig is iedereen weer op school.
We gaan er dit jaar weer een fi jn en
goed jaar van maken.

Tom Roovers

OKTOBER 2022

GESTART
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Even voorstellen: 
Meester Rick
Hallo allemaal!
Misschien hebben jullie mij al voorbij zien komen
in of rond de school. Mijn naam is Rick en ik ben
de nieuwe meester van groep 7. Ik ben
vierdejaars student, dus ben al een heel eind
met mijn opleiding. Ook ben ik nog werkzaam in
het zwembad in mijn woonplaats, Goes. Na een
paar jaar in de mooiste stad van Zeeland les te
hebben gegeven is nu mijn keuze gevallen op de
Don Boscoschool, en daar heb ik sinds de eerste
dag geen spijt van gehad! Na een onwijs leuke
start kijk ik erg uit naar het aankomende
schooljaar, waarin ik en de kinderen veel kunnen
leren en plezier hebben met z’n allen.
 

  

Ik woon in ’s-Heerenhoek. Ik heb vroeger zelf ook op de
Don boscoschool gezeten.
Mijn hobby is voetballen. Dit doe ik bij de dames van
Nieuwdorp/Patrijzen.

Even voorstellen: 
juf Shirley
Hoi allemaal!
Mijn naam is Shirley Rentmeester en ik ben 20 jaar oud.
Ik ben student aan het Scalda in Goes en ik volg de
opleiding onderwijsassistent. Dit is mijn derde en laatste
jaar. Aankomende schooljaar zullen jullie mij elke maandag,
dinsdag en woensdag  in groep 5 zien bij juf Laura.

Nog een paar weetjes over mij:

Als iemand nog vragen heeft, stel ze gerust!
Ik heb superveel zin in het nieuwe schooljaar!

Tot snel!
Juf Shirley



KINDERBOEKENWEEK
In bomen klimmen en diersporen zoeken in
het bos, zandkastelen maken of vliegeren
op het strand, een hut bouwen of picknicken
in het park of vogels spotten en een
moestuintje maken in je eigen tuin. De
natuur is overal om ons heen. Buiten is er
van alles te ontdekken en te doen.

Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen
een echte natuurheld te worden. Ga mee op
avontuur om al het moois van de natuur te
zien! Leer over bijzondere dierenweetjes in
informatieve boeken, dompel je onder in
spannende verhalen over woeste
buitenavonturen of verwonder je over
prachtige natuuril lustraties in
prentenboeken. Kom daarna mee naar
buiten.
De Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen!

JARIG
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 3 Mila de Groen (2014) groep 4
 4 Ché Sapulete (2014) groep 5
21 Jesper Hoogesteger (2014)   
 groep 5
26 Noud Lievense (2017) groep 1
31 Julian de Groot (2015) groep 3

Gefeliciteerd allemaal!!

KINDERBOEKENWEEK GESCHENK

FOTO'S  WEBSITE

VAN DE WEEK ZOUDEN ER FOTO'S GENOMEN WORDEN

VOOR DE NIEUWE WEBSITE. DE FOTOGRAFE WAS

ECHTER ZIEK. ZIJ KOMT NU OP 3 NOVEMBER 

KIBEO NIEUWS

A:

IPyjama:
Het wordt weer kouder en de kinderen krijgen
straks weer dikke truien of truien met capuchons
aan. Vanwege het protocol veil ig slapen mogen
kinderen bij ons geen trui of jurk met een
capuchon of een touwtje aan in bed.
Wil je, als je kind(eren) nog slapen, een
pyjamatruitje of dun truitje met lange mouwen
meegevenvoor in bed?

Dag van de pedagogisch medewerker:
Donderdag 15 september was het de dag van de
pedagogisch medewerker! Wat was de hal leuk
versierd en wat hadden de kinderen mooi
geknutseld. Ook kregen we een lief cadeautje
Bedankt ouders van de Lor om dit voor ons te
regelen! 

Namen:
Wij zouden het fi jn vinden als er namen staan op
de bekers, f lessen en op de dop. Zou raken wij
nietin de war welke fles en dop van welke kinderen
zijn. 
Het is soms best een puzzel om te kijken welke jas
van welk kindje is. Als het mogelijk is willen jull ie
dan de naam van je kind in hun jas schrijven of
even aan ons doorgeven als je kind een nieuwe jas
ofeen andere jas aan heeft. 



Vervolg Kibeo Nieuws!
Zomer:
We hebben er weer een heerli jke warme zomer achter de rug waarin we op alle
groepen heel veel waterspelletjes hebben gedaan. Op de peutergroep hebben de
kinderen met waterijsjes geverfd en op de Vakantie MIX hebben de kinderen vooral
veel waterijsjes gegeten.
Ze hebben een reis rond de wereld gemaakt op de Vakantie MIX en over heel veel
verschillende
landen gewerkt.

Thema:
Op de dagopvang groepen zijn we dit schooljaar gestart met het thema “Eet
smakelijk”.
We werken en leren over gezonde voeding. Hierna zullen de groepen aan de slag
gaan met het
thema van de Kinderboekenweek “gi -ga – groen”. Wat wel leuk is om te weten is dat
onze
pedagogisch medewerkers geregeld overleg hebben met de leerkrachten van groep 1
en 2 en de
uitwerking van deze thema’s op elkaar afstemmen.
Op de BSO gaan we aan de slag met het thema “Europa” we maken een reis door de
verschillende landen van Europa en zullen met elkaar werken over welk eten er in
deze landen centraal staat maar ook welke bezienswaardigheden er zijn enzovoort.
We zijn nu aangekomen in Italië en de kinderen hebben zelfs al pizza geproefd.

Ben je tevreden over onze vestiging? Vertel het door!
Wij zijn benieuwd naar je mening over de vestiging van je kind en vinden het fi jn als
je een Google review achterlaat. Help ji j  ook mee om IKC Don Bosco onder de
aandacht te brengen bij toekomstige ouders? Bedankt, dat vinden we fi jn! Een review
schrijven kan via
https://g.page/r/CVrijLupmghzEBM/review
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Gratis boeken.

op de tafel in de hal l iggen oude
taal- en rekenboeken van groep 4,
die mogen gratis meegenomen
worden.

 

  

Zelftests

Zoals u  waarschijnli j  ook wel
weer heeft gelezen in de
verschillende media, komt het
coronavirus  weer terug dit
najaar.
Wanneer u twijfelt bij uw
kind(eren), dan kunt u een
zelftest komen halen bij meester
Tom

 

  


