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In het Kraaiennest de volgende     
onderwerpen; 
 

-Uilenthema in de middenbouw 

-Leuke uitspraken van de kinderen 

-Kriebelbeestjes in de onderbouw 

-Schoolverlaters aan het woord 

-Nieuws van Kibeo 

 

 

Volg je hart…. 
Naast educatie vinden wij op onze school ook persoons-

vorming erg belangrijk. Hier staat de vorming van het 

kind centraal. We willen graag dat de kinderen op onze 

school zichzelf zijn, zijn of haar talenten en beperkingen 

leren kennen. Hiermee is de weg vrij om je eigen route/

weg te lopen en doordachte keuzes te maken die bij het 

kind passen. En als ik dan kijk en praat met onze school-

verlaters ben ik trots op ze. Sommigen al met een duide-

lijk doel voor ogen en voor anderen ligt de wereld nog 

open.  Natuurlijk zijn deze kinderen nog niet uitgeleerd, 

want de hierboven genoemde opdracht is niet iets dat je 

meegeeft of leert in 8 jaar, wij staan aan de basis en ho-

pen dat we ze deze gedachten en de eerste vaardighe-

den mee kunnen geven.  

De afgelopen maanden kwam het volgen van je hart 

voor mij wel heel dichtbij. Als een collega, waarmee je 

samen leiding geeft aan de school aankondigt dat hij een 

andere, nieuwe weg in gaat slaan, ben je blij voor hem 

en ook heel begripvol. Anderzijds kwamen er op dat mo-

ment voor mij wat andere emoties om de hoek kijken.  

Jeroen volgt zijn hart en dat doet bij mij, maar bij het 

hele team ,ook wel pijn. Het is mooi, stoer en dapper dat 

Jeroen deze stap neemt en een mooi voorbeeld, maar 

wij gaan een zeer waardevol persoon missen op onze 

school. De afgelopen jaren ben ik zeer nauw met hem 

opgetrokken en dit was een fijne tijd. Dromen, visie vor-

men en dit omzetten naar de praktijk daar hebben we 

mooie stappen in gemaakt en dit gaan we natuurlijk 

voortzetten.  

Bij elke nieuwe stap komt er weer ruimte en nieuwe 

energie voor alle betrokken partijen en dat is ook goed. 

Wij wensen Jeroen echt heel veel plezier op de Wissel. 

De kinderen en collega’s treffen het daar!  

    Anique 

Nummer 3, juli 2021 



Lieve meester Jeroen bedankt                                
voor de fijne tijd…….. 

Meester Jeroen vindt 
dat hij zelf de knapste, 

sterkste, liefste, 
grappigste is op onze  

school?  

Hij graag 
grappen 
maakt? 

 

Wist je dat... 

Dat hij  met het kerstdi-
ner langs alle groepen 
ging om de lekkerste 

dingen te proeven? 

 

Hij kon genieten van 
de kinderen wanneer 

hij in de school      
rondliep ? 

 

Hij graag meedeed 
met verkleedpartij-

tjes op school ? 

Met een zwarte 
baard begon op ‘t Kof-
schip en de school ver-
laat met een grijze ;-) 

Hij graag praat 
en in de belang-
stelling staat ? 

Bedankt voor je visie, je lach, je gezelligheid, het duwtje in  de rug,                 
je aanmoediging , je kritische blik, je energie en nog veel meer!  



 
 

Nog wat woorden in deze schoolkrant vanuit mijn kant…. 
 

Wat heb ik een fijne tijd op ’t Kofschip gehad: het is en blijft een 

heel fijne plek voor iedereen.  

Mijn vrouw, Sabine, kwam in 1984 al voor het eerst op deze 

school en inmiddels zijn we dus zo’n 37 jaar verder. Ik vind het 

mooi te kunnen zeggen dat de basis van deze school eigenlijk al-

tijd hetzelfde is gebleven: de kinderen worden gezien, mogen 

zichzelf zijn en staat het team altijd klaar met liefde, betrokken-

heid en passie. Ik ben blij en trots hier onderdeel van te mogen 

zijn.  

 

De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in een nieuwe 

kijk op onderwijs. We beseffen ons allemaal dat we dit stapje voor 

stapje moeten vormgeven, maar het is fijn te zien dat deze ont-

wikkeling ingezet is en steeds beter vorm krijgt. Ik heb er alle ver-

trouwen in dat het team dit verder op een goede manier gaat in-

vullen: het zijn immers echte kanjers! 

 

Ook al is mijn keuze te gaan werken op de Praktijkschool in Goes 

weloverwogen en een positief besluit, het doet toch ook wel een 

beetje pijn dit achter te laten. Ik heb vanuit de kinderen, u en het 

team altijd veel vertrouwen gevoeld. De 

mooie herinneringen neem ik mee en wie 

weet tot ziens, op welke plek dan ook! 

Vriendelijke groeten, 

Jeroen 

 

 

De mr (medezeggenschapsraad) wordt vertegen-
woordigd door de volgende ouders: Simone van 
Veldhuyzen, Bram Bolle, Krispijn de Jonge en Lob-
ke Lang. 

Vanuit het team nemen Judith Polak, Aimee Kra-
mer en Petra van Doorn deel. 

In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen leer-
krachten en ouders meedenken over het beleid 
van de school (denk bijvoorbeeld aan de ver-
keersveiligheid of pesten). Over sommige onder-
werpen beslist de MR zelfs mee (zoals onderwijs-
tijd/vakantierooster of ouderbijdrage). 

 

Dit jaar stond vooral Corona centraal in de verga-
deringen. Ook werd onder andere het ondersteu-
ningsplan, de formatie en de inzet van NPO gel-
den  (Nationaal Programma Onderwijs) bespro-
ken. 

Wanneer u vragen heeft over dit soort zaken bent 
u vrij om de ouders, die de MR vertegenwoordi-
gen, hierover u vragen te stellen. 

Nieuws van de MR  

 Even kennismaken…. 

 

Ik heb in 2016 de overstap gemaakt naar De Oosterburcht in Oosterland. Na 

vier jaar ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Die uitdaging heb ik gevonden in 

de het unitonderwijs. Ik ga drie dagen werken in de bovenbouwunit van ‘t Kof-

schip en daarnaast ga ik samen met Anique leidinggeven aan de school. 

 

Ik heb heel zin om, in het nieuwe schooljaar, te gaan werken met de kinderen,     

nieuwe collega's en de ouders van 't Kofschip. 

Ik wens jullie een fijne zomervakantie tot en tot 6 september! 

Mijn naam is Manon Torensma. Voor heel wat ouders en kinderen, denk ik, een bekend gezicht. 

Ik ben mijn "juffencarrière" gestart op 't Kofschip en heb daar 13 jaar, met veel plezier, gewerkt. 



Bouwen van een insectenhotel in de onderbouw 
 

Tijdens het thema kriebelbeestjes hebben we in de onderbouw een echt insectenhotel 
gemaakt. 
Na de oproep aan de ouders om natuurmateriaal mee te nemen kregen we van de kinderen 
veel materiaal om mee aan de slag te gaan. Erg leuk en dank jullie wel daarvoor!! 

Uit alle groepen hebben er kinderen mee geholpen aan de bouw. 
 

Eerst hebben een aantal kinderen een groentenkistje in mooie natuurtinten geverfd. 
 

 Om te zorgen dat de verf 
na een regenbui niet eraf 
druipt werd het door deze 

twee mannen vernist.  

Insecten 
hotel 

 

 

Het knippen van het gaas was 
wel een lastig karwei. Dat 
vergde kracht en uiterste 

concentratie.  
 

Tot slot werd dit vastgeniet 
zodat al het materiaal op zijn 

plaats blijft zitten. 
 

Na deze mooie samenwer-
king en inzet staat nu ons  
hotel buiten tegen het hek 

waar het door jullie te 
bewonderen is. 

Nu maar hopen op bezoek 
van de insecten!  
 

 

Thema Kriebelbeestjes 

Onderbouwunit 

 
Hier wordt na goed over-
leg alle materialen over 

de  
verschillende kamers 

verdeeld. Wat een goede  
samenwerking! 



Kind: “Juf, ik heb een lekker soepje voor 
je gemaakt”. 
Juf: “Daar heb ik wel zin in”. 
Kind: “Dan verander je wel in een heks”. 
Juf: “Dat ben ik al”. 
Kind: “Oh, heb je dan al gegeten?!” 
 

Juf: “Het is geen maart, geen april, geen 
mei, maar ju………?” 

Kind: “Unicorn”. 

Grappige 
uitspraken 

Onderbouw grappig uitspraken: 
Kind: ´Mama is ziek vandaag´.  
Juf: ´wat heeft ze dan?´  
Kind: ´Ze is zo aan het mopperen vandaag´.  
 

We kijken een filmpje in het Vlaams: 
Ohh juf dit is Belgius. 
 

Juf doen je ogen het weer, want je hebt je bril niet op. 
 

Juf, wij zijn ‘allergies’ ( we raakten elkaar aan en kregen een 
elektrische schokje) 
 

Kind: ‘Mijn opa is jarig geweest’. Juf: ‘Wat leuk, heb je feest 
gevierd?’ Kind: ‘Nee, hij gaf geen kinderfeestje’.  
 

Tijdens de introductie van het nieuwe thema landen vraagt de 
juf: wie weet er een land te noemen? 

Oosterland! 
 

Thema landen in de onderbouw. 
 

De laatste 5 weken van het schooljaar hebben wij gewerkt rond het thema: 
´landen´. We hebben geleerd in welk land wij wonen en welke landen er rond 
Nederland liggen. Ook kennen we nu heel veel vlaggen! Ook zijn we helemaal 
op de hoogte van het EK-voetbal. We vonden het erg jammer dat Nederland 
niet verder kwam in het toernooi. Dit mocht bij ons de pret niet drukken, want 
wij organiseren tijdens het buitenspelen ons eigen EK. 
 

Verhaal van Tesnime:  

         Thema landen in de onderbouwunit 



Middenbouwunit thema: uilen 

 
Het zoeken van informatie in teksten en in filmpjes hebben 
we ook gebruikt tijdens het schrijven van het werkstuk de 
afgelopen periode. We zien dat de kinderen hier steeds vaar-
diger in worden.  
 
De uilenballen uitpluizen was voor de meeste kinderen een 
hele uitdaging. In het begin vonden ze het vooral vies. Maar 
naar de ontdekking wat er allemaal verstopt zat begon ieder-
een steeds enthousiaster te worden. Aan de hand van een 
zoekkaart hebben de kinderen gezocht van welke dieren de 
botjes allemaal waren.  
 

Leskist Uilen 
 
Afgelopen weken hebben de kinderen van de mid-
denbouw gewerkt aan het thema Uilen. Dit hebben 
we gedaan met een leskist van het NME.  
 
We zijn het thema gezamenlijk gestart met het kijken 
van een kort informatief filmpje over uilen. De kin-
deren hebben tijdens het kijken aantekeningen ge-
maakt bij hun woordspin. Na de start wordt er verder 
gewerkt in een circuitvorm met 4 verschillende on-
derdelen: Uilenballen uitpluizen, woordspin verder 
uitbreiden met informatieve teksten, het tekenen van 
een uil met Pandakrijt en de woordspin verder uit-
breiden met informatie uit filmpjes.  



 

Dit jaar hadden we een extra juf in de middenbouw. Juf Joyce startte aan het begin van het schooljaar in de apen-
rots. Dit was het laatste jaar van de opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs. Naast dat ze bij ons op school 

aanwezig was, werkte zij ook aan haar schoolopdrachten. Nu heeft ze haar diploma op zak en is ze een echte juf.  
Juf Joyce gaat na de zomervakantie werken op de Theo Thijsssenschool.  We willen haar bedanken voor de leuke 

lessen en alle hulp!  
Tot ziens, juf Joyce! 

Middenbouwunit 

Juf Joyce  

geslaagd 

 

Tijdens ons leescircuit staat vooral het leesplezier voorop. We lezen op 
deze momenten in verschillende boeken: Prentenboeken, strips of infor-
matieve boeken of we doen een boekenonderzoek in onze nieuwe lees-
boeken. Door steeds door te draaien maken de kinderen kennis met ver-
schillende soorten boeken en teksten.  
 
 

Lees - 
circuit 



De opdracht was om een zo stevig mogelijke brug te maken van kranten en tape. 
Eerder hadden we al de opdracht gedaan om een zo hoog mogelijke toren te bouwen 
van papier. Alleen van papier.  
 
De kinderen waren hier zo enthousiast over, dat we besloten nog een opdracht 
aan te bieden in dezelfde trant. 
En dit werd een zo hoog mogelijke brug bouwen in een groepje. Samenwerken is 
dan heel belangrijk. Het bespreken van hoe gaan we dit aanpakken? Wat is ons 
plan? Wie doet wat? 

Bruggen 
bouwen 

Heel leuk om te zien hoe de kinderen met elkaar 
aan de gang gaan. Het plezier straalde van de ge-
zichten af en soms waren er ook problemen, bij-
voorbeeld dat de tape op was.  
 
Wat doe je dan? Hoe lossen we dit op? Nadat de 
brug gebouwd was, gingen we kijken hoe stevig 
deze waren door er boeken, ja u leest het goed, 
boeken op te leggen.  

Op een brug konden wel 11 boeken en nog 
stortte hij niet in! Maar toen het twaalfde 
boek erop ging, bezweek de brug en ja, ook 
dan zijn er weer leerpunten, want hoe ga je 
om met deze teleurstelling? En als iemand 
heel erg teleurgesteld is, hoe kunnen we hem 
of haar dan helpen? 
 
Ja heel veel plezier hebben we aan deze op-
dracht beleefd, maar we hebben er ook erg 
veel van geleerd. Op naar de volgende op-
dracht! 

Middenbouwunit 



Tekendictee 

bovenbouw 

Bovenbouwunit 

Schoolverlaters 
aan het woord 

  
 

De kinderen van groep 6 krijgen af en 
toe een tekendictee. Hierbij krijgen ze 2 
minuten de tijd om een tekening te ma-
ken. Erg weinig tijd om er uitgebreid 
over na te denken, maar we worden er 
steeds handiger in. We tekenden de 
wereld op zijn kop, een mandarijn met 
een gezicht, een pratend schilderij, een 
race tegen de klok, een fietsende slang, 
een dansende banaan en een mieren-
disco. 

 
Hoi ik ben Shamil 
 
Toen kwam ik naar het Kofschip. Ik zat 
in groep 7. Ik ben 1 jaar in groep 8 ge-
bleven om extra leren. Want ik moet 
de nog beter Nederlands leren. Leren 
werd elke dag leuker en leuker. Ik ken-
de alle juffen en meesters.ik had vrien-
den. ik heb tot nu de beste Juffen en 
meesters gehad. 

 

Shamil 

 
Ik ben Elin en ben in groep 7 hier gekomen. Toen ik hier net 
was kwam de kerstvakantie. Ik had tijdens sinterklaas iedereen 
uit groep 7 uitgenodigd om bij mij thuis te dobbelen. Toen 
kwam corona en moesten we thuiswerken. Toen kwam er 
daarna alweer zomervakantie en kwam Lynn erbij.  
In het midden van groep 8 kwam Kelsey erbij. Aan het eind van 
groep 8 gingen we nog leuke dingen doen. We zijn al gaan pick-
nicken en naar Zeeland buitenland geweest. We hebben nog 
een high tea,een eindfeest ,een escape room en een middag 
alleen met sport en spelletjes.  

Elin 



Bovenbouwunit 
      Schoolverlaters aan het woord 

Hallo, ik heet Samuel. Ik ben 12 jaar oud. Mijn eerste juf 
was Manon en juf Edith. Die waren heel lief. Toen ik 
maar 3/4 jaar oud was, begon ik te voetballen. We 
mochten nooit voetballen op de kleine plein, maar we 
mochten wel elke vrijdag ik de middag op grote plein 
voetballen. 
Ik en mijn vrienden: Alex, Kerim, Gjin en Isaac(mijn 
broertje). Wij waren altijd fanatiek over voetbal. Wij 
speelden de spel niet om te verliezen, maar om altijd te 
winnen. We waren soms agressief bezig, maar het is 
eenmaal voetbal.  
Nu zit ik in groep 8 en ik ga naar de middelbare school. 
Ik ga HAVO/VWO op de PONTES met mijn vriend Alex. 
Mijn andere vriend Kerim gaat ook HAVO/VWO doen 
maar niet op de PONTES. Hij gaat naar Isaac Beeckman 
dat is in Kapelle.  

 

Hallo ik ben Kelsey ,en ik ben er bij gekomen net na 
sinterklaas in groep acht. 
Toen het ging sneeuwen en vriezen gingen we met 
school sleeën, je kon bij een slootje op het ijs staan.  
We zijn ook naar de skatebaan gegaan dat was leuk, 
het spel levend Stratego was ook leuk, we maken nu 
een film dat is erg leuk. 
Kerst ging op school niet door, we moesten weer 
thuis werken door corona. 
Thuis kon ik niet werken mijn ouders moesten werken 
dus kon ik naar school komen. 
Nu ik aan het eind van groep 8 zit gaan we allerlei ac-
tiviteiten doen. 
We zijn ook bij de pontes geweest. We kregen een 
boekje en een zakje met koek en snoep met een flesje 
water en veel informatie. 
Kelsey. 

Ik ben Anne en ik zit nu al 8 jaar op ‘t Kofschip. Ik ga vertel-
len over mijn jaren op deze school en wie mijn juffen waren/
zijn. Mijn eerste juffen waren juf Manon en juf Edith en nog 
een juf. Maar het is al zo lang geleden, ik weet niet meer 
wie dat was. Ik kan me nog weinig herinneren van groep 4. 
In groep 5 hadden we juf Saskia. En in groep 6 hadden we 
juf Petra, juf Anique en juf Nadine. In groep 7 ging ik naar de 
bovenbouw en kregen we juf Judith, juf Miranda en juf Jani-
ne. Nu in groep 8 heb ik dezelfde juffen. Ik kan me nog her-
inneren dat juf Manon een hele lieve juf was en veel zong 
met ons, zoals: thee donderdag. Dan kregen we in de mid-
dag wat thee met een koekje. Ik groep 5 ging juf Saskia weg 
en dat vonden we heel jammer. In groep 6 was ons laatste 
schoolreisje door corona. Nu is het allemaal erg apart met 
corona en afstand houden. Het is hopelijk 
snel voorbij, maar het was een leuke tijd! 

Ik ben begin dit schooljaar 
in deze gezellige groep 

gekomen. Nu is dit jaar al bijna voorbij. De tijd is 
heel snel gegaan en het was super gezellig. Ik 
heb veel geleerd en veel vriendinnen gemaakt. 
Het filmen wat we nog aan het doen zijn is super 
gezellig en grappig. Ik ben benieuwd hoe de 
laatste weken zullen zijn en er zal vast wel veel 
lol zijn. We zijn met de klas ook nog wezen 
sleeen, dat was heel gezellig. We hebben ook 
toen we thuis moesten werken leuke activitei-
ten gedaan. Als ik aan dit schooljaar terugdenk, 
ga ik al lachen. 

Samuel 

Kelsey 

Anne 

Lynn 



 

Bovenbouwunit 
Schoolverlaters aan het woord 

Hallo ik ben Britt en ik ga wat vertellen over mijn tijd op 
deze school. Ik ben hier gekomen in groep 1, mijn juffen 
waren toen juf Manon en juf Edith, toen was het eigen-
lijk bijna altijd wel leuk want je hoefde niet veel te doen 
en je maakte heel snel vrienden. In groep 3 ging ik voor 
het eerst op schoolreisje, ik weet alleen niet wat we 
toen hebben gedaan. Maar er kwam wel een keer een 
ambulance op het schoolplein dat was heel leuk. In 
groep 7 gingen we naar een park waar je heel de tijd 
mocht eten en springen in de modder. Ze hadden ook 
iets dat lijkt op het klimbos en een trampoline. En nu zit 
ik in groep 8 en nu heb ik juf Miranda, juf Judith en juf 
Janine. We gaan jammer genoeg niet op kamp maar we 
gaan wel leuke dingen doen.  

Hallo ik ben op ´t Kofschip sinds groep 5 en  toen 
moest ik aan wennen hoe het  
daar is. Bijvoorbeeld: geschiedenis, aardrijkskunde. 
Want dat had ik allemaal niet. 
Maar toen ontmoette ik mijn eerste vriendin ze helpt 
te me met alles op school. 
Toen ging ik naar groep 6 daar had ik veel meer vrien-
den. We gingen op schoolreisje 

daar mocht  je gratis eten pakken je mocht zoveel hoe 
je wou het was geweldig! 

Toen kwam ik bij groep 7 toen zat ik al bij de boven-
bouw. Ik was heel erg blij. 
En nu zit ik in groep 8. De tijd vliegt heel snel! Het 
eindmusical is al bijna klaar 

en school is bijna voorbij! Het waren heel leuke tij-
den, die tijden vergeet ik nooit! 

Van: Kinga  

We zijn begonnen met z'n tienen in groep 1 
en nu nog steeds zo we vinden het fijn met 
zijn tienen. In alle jaren zijn er wel wat kin-
deren af gegaan, maar ook bijgekomen.  Er 
kwam nu in groep 8 weer 2 kinderen erbij. 
We zijn nu aan het eind gekomen van onze 
schoolcarrière en we gaan het waarschijnlijk 
met z'n  tienen  afsluiten het was een fijn ge-
zellig jaar.  Ik heb zin om naar het Isaac beek-
man te gaan.  
 
Groetjes Kerim. 

groep 1 : Ik ben net op school gekomen ik heb al 2 vrienden 
en het is spelen knutselen 
groep 2 : Ik en mijn vrienden spelen maar er is niets special. 
groep 3 : Mijn passie voor voetbal ging omhoog en mijn leer 
jaar begon .   
groep 4 : Ik was niet de beste leerling maar het ging door.  
groep 5 : Een van mijn beste vrienden ging weg ik begon 
niet al te goed leren.  
groep 6: Het ging weer ik kreeg de aandacht die ik nodig 
had en ik maak de nieuwe vrienden.  
groep 7: Mijn doorbraak kwam ik was beter geworden in 
leren en school was leuk.  
groep 8: Veel stress door mijn advies maar toch beet ik er 
door en kreeg ik HAVO/VWO ik ben super blij.  

  

Britt 

Kinga 

Kerim Alex 



  

  
Hoe vond je het 
afgelopen jaar? 

 Wat vond je    
minder leuk dit 

schooljaar? 

 
Dat er geen schoolreisje was 
(Gjin) 
 
Wij vonden het niet leuk dat 
we in dit schooljaar veel thuis 
moesten werken door coro-
na   (Ilse/Demi) 
 
Er waren moeilijke opdrachten 
en dingen er moesten soms 
kinderen nablijven en dat von-
den ze niet leuk.  (Dylan) 
 
Taallessen (Faris) 

 Tekenen  (Faris) 
 
Thuis werken omdat ik dan altijd 
eerder klaar was, en ik kon mij 
beter concentreren (Maud) 
 
Dat ik dit schooljaar veel heb 
geleerd. (Gjin) 

Wat vond je het 
leukst? 

De gezelligheid met z'n  allen. 
(Sterre) 

     Bovenbouwunit 

Ik vond het leuk en ik heb veel in groep 7 
geleerd. (Gjin) 
 
Het was leuk maar het was anders door co-
rona (Jenthe/Bas) 
 
Ik vond het leuk omdat je lang op bed 
kon liggen tijdens het thuis zitten in de 
lockdown (Jessy/Thijn) 
 
Het was een beetje een rommelig schooljaar 
Eerst zaten we thuis toen opeens weer op 
school je raakt ervan in de war. Alsnog was 
het een leuk schooljaar en leuk om mijn 
vrienden weer te zien. (Liam) 

Leuke dingen met z’n  allen 
doen. (Isabelle) 

 
Ik vond koningsdag het leukste 
om dat we veel mochten spor-
ten en mijn presentatie en ik 
heb een goed cijfer gehaald. 
(Diede) 

Wat ga je 
doen als het 
vankantie is? 

  
 
Naar de hema ijskoffie halen  (Jenthe/Bas) 
 
Zwemmen, tekenen en buitenspelen 
(Faris) 
 
Ik ga als ik vakantie heb als eerst met Bo 
spelen (Demi) 
 
Buitenspelen met vrienden. (Gjin) 
 
 
Op de trampoline slapen. (Sterre) 
 
Voor mijn verjaardag wil ik graag een po-
laroid dat is een camera. Ik wil dan graag 
mooie foto´s maken. (Isabelle) 
 
 Zo ziet mijn dag eruit → Ik ga niksen, 
knutselen, computeren, eten, knutselen, 
vervelen, computeren, eten, computeren, 
eten, slapen, opblijven. 
Avond → opblijven, computeren, Olifantje 
spelen, niks. (Tessa) 



Nieuws van Kibeo 

Sinds de vorige schoonkrant is er heel wat gebeurd op onze locatie. De BSO groeit aardig uit zijn jasje. Daarom zijn 
de groepen gesplitst. Eén groep zit in de BSO ruimte, Ee’n groep in de hal en Eén groepje op de peutergroep. In prin-
cipe speelt de BSO zoveel mogelijk buiten. Alleen bij slecht weer spelen we binnen. Er worden door de pedagogisch 
medewerkers diverse activiteiten voorbereid zowel voor binnen als buiten. 

 

 

Op de Peutergroep hadden we elke week een an-
der thema. We maakten een mooi cadeau voor 
vaderdag. Een mooie map waar papa tekeningen 
of papieren in kan bewaren.  

Tijdens de opa/oma week mochten we nog steeds 
geen bezoek op de groep. We maakten een mooie 
fotocollage van de groepsruimte en die mochten 
de kinderen mee naar huis nemen om uit te delen 
aan de opa’s en oma’s.  

 

Een hele leuke activiteit tijdens de mod-
derweek was moddermaskers maken, 
dat zorgde voor een heerlijk relax mo-
ment.  

Basketballen is ook favoriet. 
Nog een leuke activiteit was 
ijzerdraad puzzels maken. 
Best moeilijk maar de kin-
deren hadden er veel plezier 
in. 

De laatste weken voor de vakantie maken we een 
onderwaterwereld. We hebben de mooiste vis 
van de zee al in ons visnet. Welke zeedieren vol-
gen nog? 



Buiten spelen en ontdekken 

Modderweeek  

We hadden een fantastisch modder-
week. Wat hebben we heerlijk ge-
kliederd. We smeerden modder op 
onze armen, benen en gezicht. En 1 
peuter ging voor een volledige mod-
derbehandeling. We hebben ook 
nog modder taartjes gemaakt. 

 

 



Een hele poos geleden hadden we zaadjes gedroogd 
van de paprika’s. Die hadden we gezaaid en we hadden 
ineens een bak vol paprika plantjes. We versierden een 
bakje en planten de plantjes daarin. Die mochten mee 
naar huis. Nu maar hopen dat er nog 
paprika’s aan gaan groeien. 

Sinds begin juni werkt juf Mar-
jolein op de BSO, ze stelt zich 

We wensen iedereen een fijne zomer en als je nog 
met vakantie gaat, Prettige vakantie 

Groetjes, Ivonne, Gudrun, Danielle, Marjolein,         
Rianne, Hellen, Maria 

Voorstelronde….Marjolein van Boxtel 

Planten en groeien   



oplossing is: Het afgelopen schooljaar 
was het wel leuk maar ook raar door 

Corona. 
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