
ma.30 jan.- vr.
3 febr. Cito toetsen in de groepen

vr.3 febr. Leerlingenraad

wo.8 febr. School versieren voor Carnaval

wo.8 febr. oud papier ophalen: Renaldo Rijk en Marco
Koens

vr. 10 febr. rapporten groep 4 t/m 8 mee naar huis

ma. 13 t/m
do.16 febr. Rapportgesprekken

di. 14 febr. Valentijnsdag 

vr. 17 febr. Rapport mee groep 3

vr.17 febr. Nieuwsbrief

ma 20 - vr. 24
febr.

Voorjaarsvakantie, op de kalender staan 2
weken, maar het is maar 1 week!!

ME LEGGE DE LÔÔPER UUT!
Op 17 februari is het weer zover! We gaan weer
carnaval vieren!! De kinderen mogen om 11:45 uur
naar huis om zich te verkleden. (Mocht uw kind zich
niet thuis kunnen verkleden, geef dit dan aan bij de
leerkracht van uw zoon of dochter. Dan zoeken we
daar een oplossing voor.) Om 13.00 uur komen Prins
Richard en zijn gevolg de kinderen ophalen. We gaan
in optocht richting de Jeugdhoeve. Het feest duurt tot
15.00 uur. Om 14.55 uur mag u naar binnen om uw
kind op te halen. We eindigen met de zevensprong. U
bent dan van harte welkom om deze ook mee te
doen.
We willen u met klem vragen om aan uw kind geen
spuitbussen mee te geven. Confetti en serpentines
zijn uiteraard wel toegestaan.
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PARKEREN

Voor de veiligheid van alle kinderen willen we

vragen om uw auto niet op de stoep te

parkeren, maar in de parkeervakken. Als het

regent is het erg druk met auto's, maar aan de

zijkant van de gymzaal is er volop plaats om uw

auto te parkeren. Dit voorkomt onveilige

situaties bij het oversteken.

Aan alle Paerehattertjes van de Don Bosco school!

Nog een paar weken slapen en dan is het eindelijk weer zo

ver! Het leukste feest van het jaar: CARNAVAL!

 
Ook dit jaar gaan we de carnaval met jull ie openen op

vrijdag middag 17 februari met de onthulling van Jikke en

samen feesten in de Jeugdhoeve!

Verder kunnen jull ie je weer opgeven voor de Bonte avond,

de kleurwedstrijd en de kinderoptocht.

Deze inschrijfformulieren zullen in de klas gedeeld worden,

maar zitten ook in de bijlage van de nieuwsbrief inclusief

het kinderprogramma.

 
Trek jull ie leukste/gekste/kleurrijkste carnavals outfits uit

de kast en we hopen jull ie allemaal weer te zien ti jdens de

carnaval!

 
Carnavalsstichting de Koenkelpot

.
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FEBRUARI
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Nieuwe leerling.

Op 21 januari is Djimmy Noordhoek 4 jaar

geworden. Hij zit nu bij ons in groep 1.

We wensen hem een hele fijne tijd toe bij

ons op school.

 
 
 
 
 
 
 
 

01   SHANNEN REMIJN (2011)          GROEP 7
01   DEMI RIJK (2016)                       GROEP 3
04  DEMIAN STEENBAKKER (2010) GROEP 8
06  KENSLEY MAN (2013)                GROEP 6
09  KYARA HOEK (2017)                 GROEP 2
10   MIA VOS (2011)                          GROEP 8
13  JOLÉ KRIJGER (2011)                   GROEP 7
13  MATTHEW REMIJN (2014)          GROEP 5
17  JILLDOU WALHOUT (2017)         GROEP 2
25 JUF LAURA

Vakantierooster 2023-2024
Het is misschien nog een beetje vroeg, maar hier
is alvast het vakantierooster voor volgend
schooljaar.

Herfstvakantie              23-10-'23 t/m 27-10-'23
(dit wijkt af van het landelijk advies!)
Kerstvakantie               23-12-'23 t/m 07-01-'24
Voorjaarsvakantie        10-02-'24 t/m 18 -02-'24
Meivakantie                 22-04-'24 t/m 03-05-'24
Zomervakantie             06-07-'24 t/m 18-08-'24

KIBEO NIEUWS

Ouders op de groep
Wij willen jullie vragen om als ouder van de baby
en peutergroep je kindje over te dragen aan de
Pedagogisch medewerkers bij de ingang van het
lokaal.
Zo blijft het voor de kinderen op de groep rustig en
is het afscheid voor je kindje altijd op dezelfde
manier. Dit zorgt voor duidelijkheid.

Thema’s
In de maand december hebben de kinderen volop genoten
van alle gezelligheid rondom Sinterklaas en Kerst. Zo kwam
Sinterklaas langs op de peutergroep en hebben alle kinderen
een leuk cadeautje gekregen.
Met Kerst hebben we leuke kerstverhalen gelezen, vele
activiteiten gedaan in het thema kerst en tot slot hebben de
kinderen van de peutergroep elke dag een heerlijke
kerstlunch gehad onder het genot van kerstliedjes en een
kerstverhaal.
We werken nu aan het thema “wat heb ik aan”. Op beide
groepen worden er kledingstukken geknutseld maar ook puk
wordt aangekleed met zelfgekozen kledingstukken.
Vanaf 6 februari beginnen we aan het thema Carnaval! Wat
een feest zal dat worden.

Doen kids

Per januari 2023 zijn wij begonnen met werken met Doenkids.

Doenkids is een online activiteiteindatabase voor de BSO. Je werkt met

weekprogramma´s waar verschillende activiteiten worden

aangeboden. Dit weekprogramma kan worden gedeeld met de ouders

via het portaal, zodat de ouders op de hoogte zijn van de activiteiten die

worden aangeboden op onze locatie. DoenKids heeft een groot

aanbod aan activiteiten in de database. Via verschillende filters (soort

activiteit, leeftijd, groepsgrootte, ontwikkelingsgebied) selecteren wij

wat passend is op onze BSO. 

We zien graag dat de BSO meer betekenisvol wordt voor de kinderen.

Door de tijd op de BSO te verdelen in ontspanning, vrij spel en

kwalitatief uitdagende activiteiten wil Kibeo dat meer tegemoet komen.

Door aan te sluiten bij de behoefte van kinderen werk je ook op

kindniveau bewust aan de BSO meer betekenisvol te maken voor de

kinderen. Wij als team hebben er veel zin om er mee aan de slag te

gaan.

Nationale voorleesdagen
De nationale voorleesdagen zijn van 25 januari t/m 4 februari,
daarom hebben we, samen met groep1, op donderdag 26
januari een voorleesontbijt gehouden. Meester Tom kwam het
boekje “Maximiliaan Modderman geeft een feestje” voorlezen,
we aten een krentenbol en een eierkoek en tekende daarna op
een leuke kleurplaat. Het was een gezellige ochtend. De
komende dagen komen er ouders, opa’s, oma’s en kinderen uit
groep 8 voorlezen op de baby- en peutergroep.
Voorlezen maakt je leuker! Voorlezen aan kinderen is
belangrijk. Het prikkelt de fantasie, omtwikkelt het taalgevoel
en bezorgt hun veel plezier!
Wist je dat lid worden van de bibliotheek gratis is? In ’s-
Heerenhoek hebben we een leespunt. Deze zit in
Woonzorgcentrum Theresiahof. Op dinsdag is het leespunt
geopend vanaf 14.00uur.

Facebook
Volgen jullie ons al op facebook?

Op de facebookpagina IKC Don
Bosco plaatsen we leuke berichten
over de thema’s waar we aan werken
en nog meer leuke activiteiten die er

gebeuren op onze
groepen en op school. Neem eens een

kijkje!

https://actie.voorsavethechildren.nl/actie/joelle-romkes/donate

