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Beste ouders/verzorgers,

Hierbij de eerste nieuwtjes van dit jaar vanuit het Kindcentrum. We
zullen deze de donderdag óm de week naar u sturen.

We zijn goed op weg
We zijn alweer goed op weg in het nieuwe schooljaar. In alle
groepen wordt er door de kinderen, meesters en juffen alweer een
aantal weken met vol enthousiasme gewerkt, gespeeld en geleerd.

In de tweede week hadden we onze informatie-avond in de
klassen. Er was een prima opkomst, waar we heel blij mee waren.
Tussen het eerste en het tweede deel was er ruim tijd voor ouders
om elkaar te ontmoeten onder het genot van n kop koffie, ook dat
was een succes.

Verder hebben de kinderen van groep 8 een geweldig schoolkamp
gehad en zijn de kinderen van groep 1 en 2 begonnen met het
oefenen van de musical die op 20 oktober zal worden opgevoerd.
(Een uitnodiging hiervoor volgt nog.)

Afspraken op school
Vorige week hebben we met alle kinderen van De Zandplaat in de
grote hal het jaar geopend en het gehad over hoe we er een fijn

schooljaar van kunnen maken met z’n allen en hoe we dan met
elkaar omgaan. De meesters en juffen hadden toneelstukjes laten
zien waar we over hebben nagepraat. Op het Kwinkbord in de
grote hal is terug te zien waar we het over hebben gehad.
De afspraken die hebben gemaakt zijn:

-We helpen elkaar
-Iedereen is anders en dat is oké

-We zijn aardig tegen- en over elkaar
-We praten met en luisteren naar elkaar

Zieken
Momenteel hebben we te maken met leerkrachten die ziek zijn.
Het blijkt dat griep zijn rondje gaat doen. Er zal onderling wat
geschoven worden zodat de schooldagen toch gewoon door zullen
gaan.

Eten tussen de middag
We willen u erop attenderen dat snoep en koek bij de lunch niet is
toegestaan. Indien u iets extra’s wil geven, kunt u misschien iets
van groente of fruit er bij doen?

Jogg- gemeente
Sinds 1 januari 2021 is de gemeente Borsele een JOGG-gemeente.
En wat betekent dat dan? JOGG is een landelijke aanpak die gaat
voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. In Borsele willen we dat
kinderen en jongeren op kunnen groeien in een gezonde
leefomgeving waar het maken van gezonde keuzes heel normaal
is. Een gemeente waar aandacht is voor gezonde leefstijl in het
algemeen en voor gezonde voeding, voldoende bewegen,
ontspanning en slapen in het bijzonder.  Een gemeente waar het
gemakkelijk is voor kinderen en jongeren om veel te bewegen,
buiten te spelen, gezond te eten en water te drinken.



Misschien dat u denkt: Borsele met dat grote buitengebied, daar
hebben kinderen toch alle ruimte om te spelen en te ravotten. Dat
is zeker zo maar onderzoek wijst juist uit dat 9% van onze
kinderen overgewicht heeft en dat 53% minder dan één uur per
dag beweegt en dus te veel uren achter de ipad zit of met het
mobieltje in de weer is. Dat helpt niet mee aan een goede
ontwikkeling van de motoriek en een gezond lijf en leden.

Maak gezond gewoon
Zonder te betuttelen wil de gemeente Borsele stimuleren dat de
omgevingen waar kinderen veel komen of gebruik van maken
gezonder maken. Denk aan thuis, school, buurt, (sport)
verenigingen, vrije tijd accommodaties, media. Hier zijn scholen,
kinderopvang, (sport) verenigingen, de jeugdgezondheidszorg,
bedrijven maar vooral ook inwoners, ouders en kinderen en
jongeren aan de slag. Er wordt zo samen aan meer weerstand en
een stevigere basis voor een gezonde toekomst gebouwd.

In de bijlage vindt u een Nieuwsbrief over Gezond eten en drinken
mee naar school. Deze brief komt vanuit de gemeente waar we
nauw mee samenwerken.

Dag van de leidster
Op donderdag 15 september was het de dag van de
leidster en dat hebben we geweten. De lokalen waren
versierd en we werden door de kinderen verwend met
tekeningen, bloemetjes, chocolade en nog meer lekkers.
Namens ons allemaal “Hartelijk bedankt”, we waarderen dit enorm.

Thema
Onze Dierentuinhoek kan nog veel voller met dieren, dus neem
allemaal je knuffeldier mee zodat hij een poosje kan logeren in
onze Dierentuin.

“Kibeomesspraat”
Juf leest een boekje voor over de dierentuin en vraagt hoe dat dier
met die lange nek heet en wie heeft er zwart/witte strepen, dan
vraagt ze, en wie heeft er zo’n grote bek? Daar hoeft een kindje
niet lang over na te denken< Mama.

Afscheid en Welkom
Inmiddels is Bram ook komen wennen op de PG. Hij komt op de
maandag en donderdagmorgen, veel speelplezier!

Vakanties en vrije dagen,
Herfstvakantie 22 okt t/m 30 okt
Kerstvakantie 24 dec t/m 8 jan 2023



2de Kerst 26 dec (alle vestigingen zijn gesloten)
Voorjaarsvakantie 20 feb t/m 24 febr


