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NIEUWSBRIEF september 2021
Belangrijke data
06 sept:
Eerste schooldag
06 sept:
Opening thema om 8:30u
09 sept:
Info-brief mee
Wk 36:
Luizencheck
13 en 15 sept:Startgesprekken
Wk 39:
Week tegen pesten
28 sept:
MR-vergadering
5 sept:
Dag van de leerkracht
6 sept:
Opening Kinderboekenweek
7 okt:
Nieuwsbrief mee
Maandag 6-9-2021 opening thema op het
plein

Op maandag openen we het thema
‘Communicatie’ op het plein. Alle kinderen en
ouders mogen vanaf 8:20 uur op het plein waar
ze in een specifiek groepsvak verwelkomd
worden door hun eigen leerkracht; de kleuters
bij het bekende muurtje. Om half negen doet
iedere groep met de eigen leerkracht een
korte activiteit rondom het thema en als de
opdracht volbracht is, dan gaat de groep naar
binnen en starten we met het dagprogramma.
De ouders van de kinderen van groep 1-2 mogen
deze eerste schooldag mee naar binnen als hun
kind daar behoefte aan heeft. Wel wordt
gevraagd om 1,5 meter afstand te houden en
het bezoek aan de groep kort te houden. We
gaan er met elkaar een leerzaam, vrolijk en
gezond leerjaar van maken.

Startgesprekken

In de tweede schoolweek zijn de
startgesprekken. We verwachten alle ouders
en hun kind(eren), zodat iedereen kennis maakt
met de (nieuwe) leerkracht en verwachtingen
aan elkaar kenbaar worden gemaakt. Nog
steeds bent u alleen welkom als u (Corona)
klachtenvrij bent. Heeft u klachten? Blijf dan
thuis en maak een nieuwe afspraak. Ook is het
mogelijk het startgesprek dan via Teams te
doen.
Graag de volgende ingangen gebruiken: ouder
en kinderen van groep 1-2-3 en 4 door de
zijdeur, groep 5-6 door de achterdeur en groep
7-8 door de voordeur.
Luizencheck

Als de coronamaatregelen het weer toelaten,
zullen we de kinderen in de eerste schoolweek
weer op luizen en neten controleren. Wilt u
altijd voor de zekerheid ook zelf uw kind
regelmatig checken en het direct melden als u
bij u kind(eren) luizen en/of neten signaleert?!
Heeft u nog een uurtje over in de week, dan
bent u welkom om ons luizenteam te komen
versterken. Een berichtje aan de leerkracht
van uw kind is voldoende.

Bezoek ook eens onze website op : www.obsvoorhoute.nl

Even voorstellen……

Lieve jongens en meiden, beste ouders,
Vanaf volgende week zullen
jullie mij iedere dag op school
zien, dus stel ik me graag even
voor. Mijn naam is Petra
Slotboom- de Waal, ik ben
bijna 49 jaar en ik sta ruim 20
jaar voor de klas. Ik ben
getrouwd met Marcel en samen hebben we 3
dochters en 3 kleindochters. We wonen waar
Brabant Zeeland kust, in Bergen op Zoom, met
onze twee katjes en de jongste dochter, Emma.
Naast de gewone lessen ga ik me op Voorhoute
ook bezighouden met het verder ontwikkelen
van onderwijs aan kinderen met bijzondere
talenten, dus ik weet zeker dat ik jullie
allemaal een keer ga zien en spreken. Kom
gerust een praatje maken!
Tot snel!!

Parro

Krantenbericht

In onder andere de krant heeft u kunnen lezen
dat de leerkrachten van achterstandsscholen
8% meer salaris zullen ontvangen de komende
twee jaar. IKC Voorhoute is één van deze
achterstandsscholen. Wat betekent dat nu
precies. Het eerste gedeelte van het artikel
wekt de indruk dat een achterstandsschool
minder goed presteert en dat de kinderen een
achterstand hebben. Dit is niet het geval. Op
een achterstandsschool zitten naar verhouding
meer ‘uitdagende leerlingen'. Het ministerie
heeft een rekenmodel dat ieder kind een
bepaald gewicht toekent. Dit gewicht is
afhankelijk van onder andere de samenstelling
van het gezin, het inkomen, het thuisland etc.
Dit zegt niets over de intelligentie, interesses,
motivatie, vaardigheden en mogelijkheden van
het kind. Voor ons is ieder kind uniek en wij
gaan er voor om ieder kind te begeleiden naar
het vervolgonderwijs dat het beste bij
hem/haar aansluit en dat lukt ons en de
kinderen prima.
Website

Nog niet iedere ouder heeft de Parro-app
geïnstalleerd waarmee we veilig communiceeren
met de verschillende groepen en indivduele
ouders. Als bijlage ontvangt u een handleiding
om de app te installeren. Met Parro bent u nog
sneller en vaker op de hoogte van wat er
gebeurt in de groep van uw kind(eren). Dus
installatie is echt de moeite waard.
https://www.hfschool.nl/sites/all/files/default/handle
iding_parro_ouders.pdf

In de vakantie hebben we hard gewerkt aan
onze website. Nog een paar laatste puntjes en
dan is deze weer helemaal up to date. Neem
gerust eens een kijkje en wijs ook anderen op
de informatie die hierop te vinden is.

Bezoek ook eens onze website op : www.obsvoorhoute.nl

Nieuwe LOR-leden gevraagd

Zomerschool

Voor dit schooljaar zijn we op zoek naar
enthousiaste LOR leden. Vind je het leuk om
activiteiten te organiseren en ben je (af en
toe) beschikbaar overdag? Meld je dan aan bij
de leerkracht of een van de LOR leden! Of
stuur een mailtje naar: xeno@zeelandnet.nl.
We vergaderen 1 x per maand op
maandagavond. Mochten er meerdere ouders
interesse hebben, dan zullen er formeel
verkiezingen volgen. Deze oproep geldt zeker
ook voor ouders van kindjes die op Kibeo zitten.
Ook zijn wij nog op zoek naar enkele
hulpouders. Heb je interesse of wil je weten
wat het inhoudt? Bespreek het met een van ons
of stuur een mailtje naar bovenstaand
emailadres.

In de zomervakantie zijn een twintigtal
leerlingen wekelijks op maandag- en
dinsdagochtend naar de zomerschool gekomen.
Wat hebben wij van en met de kinderen
genoten en wat hebben we veel geleerd met
elkaar. Het was superfijn om in kleine groepjes
te kunnen werken. De leerkrachten die dit in
korte tijd mogelijk hebben gemaakt verdienen
een dikke pluim!!!!

Coronamaatregelen

Kom kijken bij Kibeo

•
•
•
•

•

Gelukkig versoepelen de regels nog steeds en
kan het hele team coronavrij en gezond
maandag de kinderen ontvangen. Op IKC
Voorhoute blijven we echter alert.
We blijven handen wassen bij binnenkomst,
voor/na het eten en na toiletbezoek;
We blijven de tafels poetsen na het eten;
We hanteren vooralsnog de 1,5-meterafstandsregel voor volwassenen;
We verwachten dat ouder(s) en kinderen
thuisblijven als ze hoesten en/of koorts
hebben;
De verschillende groepen komen nog door de
verschillende ingangen naar binnen.
o Kibeo-groep door de eigen deur
o Groepen 1 t/m 4 door de zijdeur
o Groepen 7 en 8 door de voordeur
o Groep 5/6 door de achterdeur

Steeds meer ouders weten de weg te vinden
naar de dagopvang van Kibeo Voorhoute? De
groepen zijn weer lekker vol, waardoor we
dagelijks met minimaal twee pedagogisch
medewerkers op de groep staan. Bij ons is er
voor je kind veel te zien, beleven en ontdekken.
We creëren elke dag een veilige en uitdagende
speelomgeving voor alle kinderen. Ook voor de
allerkleinsten. Onze babyspecialisten zorgen er
met gerichte activiteiten voor dat je baby zich
op zijn of haar eigen tempo ontwikkelt in onze
dagopvang.
Je peuter (2 tot 4 jaar) is nieuwsgierig en
speelt graag met leeftijdsgenootjes. In onze
peutergroep, die van ma t/m vr in de ochtend

Bezoek ook eens onze website op : www.obsvoorhoute.nl

geopend is, bereiden we je kleintje goed voor
op de basisschool met de leuke en leerzame
Peuterstart thema’s. Je peuter krijgt de kans
om op onderzoek uit te gaan en ervaringen op
te doen. Samen met vriendjes en
vriendinnetjes leren én groeien ze.
Door van alles uit te proberen en alle nieuwe
ontdekkingen en vaardigheden te herhalen,
leert jouw kind een heleboel. Buiten kan je kind
lekker rennen en samen met vriendjes op
avontuur gaan. En jij weet dat je kind bij ons in
deskundige en vertrouwde handen is.
Voor en na schooltijd gezellig spelen met
vriendjes
Je kind kan elke dag vóór en na schooltijd
spelen bij de buitenschoolse opvang (BSO) van
Kibeo Voorhoute. De pedagogisch medewerkers
maken er altijd een leuke tijd van. Waar heeft
je kind zin in? Hij of zij is de baas! Natuurlijk
zijn regels en afspraken belangrijk op de BSO,
maar er is ook alle ruimte voor eigen inbreng,
het zelfstandig maken van keuzes en het spelen
met vriendjes.
De activiteiten zijn erg afwisselend; zo gaan we
aan de slag met sportieve activiteiten en is er
genoeg ruimte om te knutselen of spelletjes te
doen!
Kom gerust eens langs voor een vrijblijvende
rondleiding. Stap binnen of maak een afspraak
via e-mail: eendracht@kibeo.nl of
telefoonnummer (0113) 320095. We maken
graag kennis met je!
Kijk voor meer informatie op kibeo.nl

School-ontwikkel-nieuws

In de vakantie zijn eindelijk de screens aan de
zijkant van het gebouw opgehangen. Hierdoor is
er geen gevaar meer voor stoten aan de
uitvalschermen en kunnen we de lokalen toch
lekker koel houden in de zomer.
Voor en in de zomervakantie hebben we met
het gehele team hard gewerkt om volgende
week te kunnen starten met
groepsdoorbrekend lezen en rekenen. Kinderen
krijgen voortaan lees- en rekeninstructie op
hun eigen niveau en in kleinere groepjes.
Wekelijks zullen we met elkaar de lees- en
rekenlessen voorbereiden, zodat we zoveel
mogelijk aansluiten bij de behoeften van ieder
kind.
Ook zijn we volop bezig geweest met het
naschools aanbod dat we willen gaan verzorgen
voor alle kinderen van IKC Voorhoute. We
hebben al iemand gevonden die wekelijks
dramalessen gaat verzorgen. We zijn nog op
zoek naar mensen die dans-, techniek-, teken-,
crea,-, sport- of natuurlessen willen geven.
Kent u iemand of wilt u zelf een uurtje na
schooltijd een workshop geven? Wij nemen
graag contact met u/hem/haar op. Dan kunnen
we snel 3 dagen per week een superaanbod
doen.

Bezoek ook eens onze website op : www.obsvoorhoute.nl

