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Voorbereiding Eerste Communie en het Heilig Vormsel
Deze week hebben de ouders van de kinderen van groep 4 een brief gekregen via Parro
over de voorbereiding van de Eerste Communie, de ouders van de kinderen van groep 8
over de voorbereiding op het Heilig Vormsel.

De feestelijke vieringen zijn als volgt gepland:
Eerste Communie: op 18 mei in ‘s-Heerenhoek of op 21 mei in Goes.
Heilig Vormsel: op 27 mei in Goes

De voorbereidingen gaan binnenkort van start.

Afwijkingen in vakantierooster 2023-2024
(herhaling bericht)
In het Zeeuws besturenoverleg (ZBO) is het vakantierooster 2023/2024 vastgesteld.
Waar we jullie op willen attenderen is dat er 2 vakanties afwijken van het landelijke
advies van ministerie van OCW.
Wanneer u een vakantie wil boeken en u kijkt via internet hoe de vakanties zijn in Zuid
Nederland (op basis van ministerie van OCW), komen deze dus niet niet altijd overeen
met de vakanties die de kinderen krijgen.

Het gaat om de volgende afwijkingen:
Herfstvakantie: 23-10-2023 t/m 27-10-2023

(advies OCW 16-10-2023- t/m 20-10-2023)
Meivakantie:     22-04-2024 t/m 03-05-2024

(advies OCW 20-04-2024 t/m 10-05-2024)

Thema Wat trek ik aan vandaag!!
Thuis ligt je kleding in de kast en kan je kiezen wat je aan wilt trekken. Als het buiten
guur en koud is dan trekken we warme kleren aan, met regen onze regenjas en laarzen
maar in de zomer kunnen we een korte broek en slippers aan. Natuurlijk moet ook



alles gewassen worden, dat gaan we dan ook doen. Maar je kleding koop je in een
kledingwinkel, wij gaan dan ook een heuse winkel maken in onze themahoek!

DoenKids
Op de BSO zijn we dit jaar begonnen met het programma Doenkids.
Hierin staan spellen, activiteiten en thema´s waar we met de kinderen mee aan de slag
kunnen. Het is voor de pedagogische medewerkers bedoeld als een ondersteuning om de
kinderen een zo´n leuk en leerzaam mogelijke middag te laten beleven.

Oproep
-Reservekleding
Elk kind heeft wel eens een ongelukje waardoor de kleren vies worden, dat kan zijn dat
een luier doorlekt, te laat naar de wc gaan of een omgevallen beker maar ook tijdens het
buitenspelen kunnen kleren vies worden. Helemaal niet erg, dat hoort er gewoon
allemaal bij maar wij hebben niet altijd passende schone kleren voor jullie kind. Geef
daarom wat reservekleding mee met je kind, dat zit dan in ieder geval goed en een kind
vindt het meestal ook fijner om eigen kleren aan te doen.

-Kleden
Niets leukers dan tenten bouwen. Hiervoor hebben wij kleden of oude
dekbedovertrekken nodig. Heeft iemand er nog liggen in de kast? Wij zijn er blij mee!!


