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In dit Leeuwerikje: 

• nov.- dec. 

• leerlingenraad 

• even voorstellen 

• luizenpluizen 

• inloop 

• bikkeltraining 

• GGD – Borssele 

• nieuws van Kibeo 

• nieuws van KIO 

 

 
 
 
 
 
 

 

November - december 
Na een fijne herfstvakantie met erg 
mooi weer gaan we nu  de maan-
den november en december in met 
naast het werk in de groepen uiter-
aard ook aandacht voor de feesten 
in december. 
We kijken ook even terug naar een 
zeer geslaagd boekenbal. Fijn dat u 
in zo’n grote getale gekomen bent 
om te kijken naar hetgeen de leer-
lingen hadden gemaakt tijdens de 
Gi-Ga-Groene Kinderboekenweek. 
 
Leerlingenraad 
De week voor de herfstvakantie is 
voor het eerst dit schooljaar weer 
de leerlingenraad in de nieuwe sa-
menstelling bijeen gekomen. Niek 
de Winter (gr.5) en Imke de Booij 
(gr.7) zijn er dit schooljaar bijgeko-
men. Van vorig schooljaar zitten 
Luuk Steenblok (6) en Jasmijn 
Poortvliet (8) in de leerlingenraad. 
Iedere leerling zit twee jaar in de 
leerlingenraad en vertegenwoordigt 
zijn/haar groep. Samen met de di-
recteur komen we vijf keer per 
schooljaar bijeen. Tijdens de leer-
lingenraad bespreken we o.a.  

• nieuws uit de groepen; (de 
vertegenwoordigers heb-
ben voorafgaand aan de 
vergadering een klassen-
vergadering in de groep en 
dit nemen zij mee naar de 
vergadering van de school-
raad. 

• Onderwerpen hele school; 
schoolplein, lesmethodes, 
vieringen, schoolreizen etc. 

 
Het is ook de bedoeling dat bij toer-
beurt telkens één van de leden no-
tuleert 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vervolgens worden deze notulen 
ook weer door de vertegenwoordi-
gers in de groep besproken. 

 
Niek, Luuk, Jasmijn, Imke 

Even voorstellen 
In het vorige Leeuwerikje hebben 
een aantal stagiaires zich al voor-
gesteld. Ook groep 6/7 heeft een 
stagiaire die zich hier voorstelt. 

 
Mijn naam is Tessa Slabbekoorn en 
ik ben 17 jaar oud. Ik ben een stu-
dent in het tweede jaar op Scalda in 
Goes en ik doe de opleiding Kind-
professional. 
Het aankomende jaar mag ik stage 
komen lopen in groep 6/7 op de 
Leeuwerik in Leeuwendorp. Voor 
deze stage zal ik aanwezig zijn op 
de dinsdag en woensdag.  
Ik heb super veel zin in deze stage 
en kijk er naar uit om nieuwe din-
gen te leren van deze stage.  

 

 

 

 

 

 

Mijn hobby’s zijn afspreken met 
mijn vriendinnen en een film of se-
rie kijken op Netflix. Verder vind ik 
het ook heel leuk om op te passen. 
Zelf heb ik namelijk ook voor de vrij-
dagavond een oppaskindje van 4 
jaar. Het oppassen vind ik super 
leuk om te doen 
 
Luizenpluizen 
We willen het luizenpluizen weer 
nieuw leven inblazen. We zijn op 
zoek naar enthousiaste ouders die 
op maandagen na vakanties willen 
helpen met het opsporen van hoofd-
luis bij onze leerlingen. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij juf Lisette 
van groep 4-5 e-mail: 
lbuijs@prisma-scholen.nl 
 
Inloop momenten november 
8.15-8.30 
 
Groep 1-2:  

di. 8 
nov. 

wo.16 
nov. 

do.24 
nov. 

vr.2dec. 

Groep 3-8 

wo 16 nov.  

3/4A 

di. 15 nov. 

4B/5 

vr.18 nov. 

6/7A 

ma.14 nov. 

7B/8 

 

 

 
 
 
 



 

 

BIKKEL EN LEREN LEREN TRAINING 
 
Vorig schooljaar hebben alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een training aangeboden gekre-
gen. Deze Bikkeltrainingen zijn erop gericht om met andere kinderen spelenderwijs belangrijke life-
skills te leren. Het is dan ook de missie van alle bikkeltrainers om kinderen sterk en stevig in het 
leven te leren staan. Dit alles op een leuke en effectieve manier!  
 
Deze trainingen zijn ontstaan uit de best-practices uit de geestelijke gezondheidszorg. De training 
heeft een sterke basis in de sociale en cognitieve leertheorie, welke bewezen effectief zijn.  
 
In overleg met Giel en Jantine, hebben wij gekeken naar de mogelijkheid om de training dit jaar 
ook weer aan te bieden. Aangezien een aantal groepen een bepaalde training reeds hebben ge-
volgd, komen wij tot het volgende aanbod:  
 

- Groep 3: krijgt dit schooljaar voor de eerste keer de training ‘Bikkels pakken door’.  

- Groep 5: krijgt dit schooljaar de vervolgtraining ‘Bikkels in de dop’.  

 
De LEREN LEREN training is voor groep 8. Deze training is ter voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs (VO). Kinderen leren hoe zij efficiënt kunnen leren, ook krijgen zij aangeleerd hoe zij het 
beste kunnen plannen.  
 
Dit betekent dat ik op de volgende momenten onder schooltijd, de training zal verzorgen aan de 
volgende groepen: 

Training  Groep Wanneer 

Bikkels pakken door  
 

3 3 november t/m 8 december 
 

12:30 - 13:30 uur  

Bikkels in de dop  
 

5 12  januari t/m 16 februari 
 

12:30 - 13:30 uur  

LEREN LEREN training VO  8 Mei 2023 
Datum wordt nog doorgegeven 

 
Op deze site sta ik aangeschreven als gecertificeerd trainer: 
Zeeland - Bikkels.nl 
Wanneer de groep van uw zoon/dochter aan de beurt is, ontvangt u door middel van een ‘Parro 
bericht’ informatie over hetgeen er komende training wordt behandeld. Voor vragen kunt u bij mij 
terecht via dit mailadres: leerhetmijzelfdoen@gmail.com.  
 
Groeten Cindy Schaier  
 

 

 

https://www.bikkels.nl/bikkeltrainers-nederland-en-belgie/zeeland
mailto:leerhetmijzelfdoen@gmail.com
mailto:leerhetmijzelfdoen@gmail.com


 

 

 

Samenwerking met de GGD en jeugdondersteuners in de basisschool 

Maak kennis met de GGD en jeugdondersteuners op school! 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

Misschien kent u ons al, maar misschien ook niet. Daarom stellen wij ons graag aan u voor. Wij zijn 
Gerda de Lange (jeugdverpleegkundige), Jolanda Goeree (jeugdverpleegkundige), Dieneke van Kes-
sel (jeugdverpleegkundige), Albie de Wilde (jeugdverpleegkundige), Annelore Stapel (jeugdverpleeg-
kundigen), Marina Vreeke (jeugdondersteuner) en Jantine Jumelet (jeugdondersteuner). Vanuit de 
GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente Borsele zijn wij betrokken bij de 
basisscholen. Aan elke basisschool in Borsele zijn een jeugdondersteuner en een jeugdverpleegkun-
dige gekoppeld.  
 
Wat houdt ons werk op de basisscholen in? Ouders, begeleiders en leerkrachten op de basisschool 
kunnen bij ons terecht voor onder andere: 

• laagdrempelig advies bij opvoed- en gezinsvragen; 

• vragen over (mogelijke) jeugdhulpverlening; 

• ondersteuning bij zorgen over uw kind of gezin. 

Wij zijn hiervoor beschikbaar voor iedere ouder/verzorger in de gemeente Borsele. Als u  contact met 
ons opneemt kunnen we soms gelijk advies geven of uw vraag beantwoorden. We kunnen ook een 
afspraak maken, bijvoorbeeld op school of in de thuissituatie, om samen verder in gesprek te gaan.  

Binnen het team van CJG werken we samen met verschillende disciplines. Afhankelijk van de vraag 

kunnen wij deze daarom voorleggen aan bijvoorbeeld de jeugdarts of een psycholoog. Wilt u meer 

weten over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan eens een kijkje op onze web-

site www.cjgborsele.nl.  Schroom ook niet contact met ons op te nemen. Wij staan voor jullie klaar! 

 
Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Gerda de Lange    Annelore Stapel              Dieneke van Kessel 

    

 

 

Jolanda Goeree    Albie de Wilde               Jantine Jumelet en Marina Vreeke                           

 

 

 

 

http://www.cjgborsele.nl/


 

 

ONDERSTEUNINGSTEAM 
  

 
 
 
Op alle scholen in gemeente Borsele is er een samenwerking tussen de school en de hulpverle-
ning/ondersteuning die wordt gegeven door jeugdverpleegkundige van de GGD en  de jeugd- en ge-
zinsondersteuner van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  
Het doel: zo snel mogelijk hulp en ondersteuning in zetten als dat nodig is.  
  
Als ouder ben je het belangrijkste als het om de zorg voor je kind gaat! Je wordt bij vragen rondom je 
kind actief betrokken. Of je betrekt als ouder juist de school bij vragen die er zijn.  
  
De bedoeling is dat alle vragen die er zijn op elkaar afgestemd worden. Dit gebeurt in een overleg wat 
OT (ondersteuningsteam) genoemd wordt. In dat overleg zijn altijd de Intern Begeleider (IB’er) van 
school, ouders, de jeugdverpleegkundige, zo mogelijk de leerkracht, en de jeugd- en gezinsondersteu-
ner van school vanuit het CJG aanwezig.  
 
Ouders hebben zeggenschap. Er wordt een gezamenlijk plan gemaakt. Er wordt niet over je gepraat, 
maar met je gepraat.  
 
Uitvoering 
Als ouder geef je toestemming aan school voor het organiseren van het overleg. Er wordt een datum 
vastgesteld. School stuurt vooraf de nodige informatie naar de jeugdverpleegkundige en jeugd- en ge-
zinsondersteuner. Wanneer er hulpverleners betrokken zijn worden zij, in overleg met ouders, ook uit-
genodigd.  
 
Doel van het OT 
Het OT werkt preventief. Dat betekent dat er ook bij kleine vragen een overleg kan zijn. Bijvoorbeeld 
bij vragen over concentratieproblemen, druk gedrag, sociale vaardigheden en pesten. Door zo snel als 
mogelijk met elkaar af te stemmen, hopen we dat ouders en kinderen goed geholpen worden. Waar-
door het kind optimaal kan ontwikkelen en leren.   
We bespreken met elkaar of inzet van hulp of ondersteuning gewenst is en welke hulp en ondersteun-
ding dat is. Indien nodig kunnen we deze hulp organiseren, er is dan geen verwijzing nodig.  
 
Het OT maakt onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur van de school.  
Tijdens het OT bespreek je de vragen die zowel thuis- als op school aan de orde zijn.  
 
Waar? 
Het OT komt bijeen op school. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nieuws van Kibeo 

Boekenbal 

Afgelopen 13 oktober was het boekenbal. De knutselwerkjes en 

de thema hoek stonden klaar om bewonderd te worden door ou-

ders terwijl de kinderen konden laten zien wat ze allemaal ge-

knutseld hadden. Wat een leuke en gezellige avond is het ge-

weest.  

We kijken weer uit naar de volgende tentoonstelling, hopelijk jul-

lie ook! 

 

Thema Regen 

Vorige week zijn we begonnen met het thema regen wat gedeel-

telijk aansluit op het vorige thema GI-GA groen. Wat is regen en 

waar komt het vandaan? Hoe kleden we ons aan als het regent 

en wat kan je allemaal doen als het regent? Bespreek ze maar 

eens thuis. Misschien weet jouw kindje hier wel antwoord op te geven.  

Wil je thuis ook aansluiten bij het thema, dan kun je deze activiteiten doen: 

Zingen: 

Het regent, het regent 
De pannetjes worden nat 
Er kwamen twee boerinnetjes 
Die vielen op hun kinnetjes 
Het regent, het regent 
De pannetjes worden nat 
 
Lezen:  
 

- Egeltje in de regen 

- De eend die niet van water hield 

- Moppereend 

 
Activiteiten: 
 

- Laat je kind een paraplu 

vasthouden en giet er met een 
gieter overheen. Wat gebeurd er? 

- Laat je kind water voelen in een bakje, warm en koud. Wat zie je bij je kind gebeuren? 

- Pak een aantal spullen en een bak met water. Wat zinkt en wat drijft? 



 

 

Thema herfst: 
 
Op de BSO zijn we begonnen aan de herfst. We maken re-
gen met waterverf door er met een rietje doorheen te bla-
zen en woorden helemaal zen door yoga.  
 
We kleuren over de blaadjes in waardoor je mooi de ner-
ven van de gevallen bladeren ziet.  
 
Wat een geluk hebben we nog met het weer, want de 
echte herfst is er nog niet echt geweest, maar straks gaan 
we alweer over in het nieuwe thema want dan is het feest. 
Heel veel feest! We horen de stoomboot al bijna deze kant 
opkomen. We werken helemaal tot het einde van dit jaar 
aan het thema. 
 
Wist je dat?  
 

- We de 3+ groep op woensdag binnenkort ook gaan openen. Kinderen die hiervoor in aanmer-

king komen, zullen we de ouders van hierover inlichten.  

- We inmiddels met 10 medewerkers werken op de groep 

- Luierbroekjes voor ons niet zo handig is met alle kinderen die we moeten verschonen.  

- Kinderen op de peutergroep vanzelf meegaan op het potje, alleen als ze dit willen.  

- Het plein op de babygroep toch nog wat aangepast gaat worden 

- We een facebookpagina hebben. Neem een kijkje op Kibeo Scheldestraat 

Nieuws van KIO 

En toen....was het alweer november. 

Wij zijn bezig met het thema herfst en alle knutsels die daarbij horen. De kinderen van KIO zijn dol op 
muziek en liedjes zingen. Elke morgen beginnen we in de kring en wordt er gezongen. We hebben 
een doos met muziekinstrumenten waaruit gekozen kan worden. En natuurlijk gaat dat gepaard met 
flink wat volume. Want op een tamboerijn kun je niet zachtjes slaan volgens de kinderen. 

We hebben ook geknutseld voor het Kinderboekenweek thema Giga Groen. We hadden rupsje nooit 
genoeg geknutseld. De kinderen vinden knutselen ook erg leuk, het is wel altijd opletten want de verf 
ziet er altijd lekker uit. Het liedje wat we nu iedere dag zingen is: 

Herfst, herfst, herfst is weer gekomen. 

Daar komt de wind, hij schudt aan alle bomen, 

Alle bladeren vallen, de takken worden kaal. 

We trekken onze jassen aan, allemaal 

.We gaan verder genieten van het herfstweer, tot snel allemaal, 

Groetjes van de kinderen en team KIO Lewedorp. 


