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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 14 DECEMBER 2016 
 

      

Schoolplein  

We zijn bezig met enkele verbeteringen aan het schoolplein.  

Momenteel worden wortels weggehaald die de tegels 

omhoogduwen en daarna de tegels weer teruggelegd. Voor 

de lange termijn zijn we ook bezig met een plan om de 

‘worteloverlast’ door een aantal bomen grondiger aan te 

pakken. 

Ook hebben we positief nieuws betreffende een voetbalkooi. 

Vanuit de enquête die vorig schooljaar gehouden is onder de 

leerlingen, ouders en teamleden kwam duidelijk naar voren 

dat er vooral behoefte was aan een voetbalkooi op het 

schoolplein.  

We hebben inmiddels financiële steun toegezegd gekregen 

van de Rabobank om dit project mogelijk te maken, 

waardoor onze eigen bijdrage een stuk minder zal worden. 

We zullen nu een vergunningsaanvraag bij de gemeente 

gaan doen en wanneer dat rond is, zal de voetbalkooi 

gerealiseerd worden.  

 

Kerststukjes 

Op woensdag 21 december kunnen kinderen ’s-middags 

kerststukjes komen maken als naschoolse activiteit. We zoeken  

hier echter nog ‘groen’ voor en eventueel ook leuke spullen die in het kerststukje gebruikt 

kunnen worden. Indien u dit kunt geven, mag het in de hal gelegd worden (bij de 

buitendeur, naast het techniekkasteel).  

Bij voorbaat dank voor de hulp.  

 

 

Op de agenda: 

22-12-2016  

Kerstviering Kofschip 

23-12-2016  

Alle leerlingen om 12:00 uur uit 

26-12-2016 t/m 6-1-2017 

Kerstvakantie 

17-1-2017 

Studiemiddag groep 1 en 2 

30-1-2017 t/m 10-2-2017 

Cito-toetsen groep 1 t/m 8 

20-2-2017 t/m 23-2-2017 

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 en 

VO-adviesgesprekken groep 8 

24-2-2017  

Rapporten mee naar huis 

24-2-2017  

Juffen- en meestersfeest 

27-2-2017 t/m 3-3-2017 

Voorjaarsvakantie 
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Kerstviering  

Donderdag 22 december hebben we 's avonds weer een gezellige kerstviering op 

school. De kinderen mogen zo feestelijk mogelijk naar school komen voor het kerstdiner. 

In de klassen zullen de door de kinderen meegebrachte hapjes (voor ongeveer 8 

personen) lekker opgegeten worden.  

Om 17.15 uur gaat de schooldeur open. Al het lekkers kan dan naar de klassen gebracht 

worden. De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen dan in de hal op de foto met de 

kerstman bij het gezellige haardvuur in de hal. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen na 

afloop de foto met de kerstman. U mag zelf de foto maken. 

Het diner begint om 17.30 uur en duurt tot 19.30 uur. U kunt dan uw kinderen op komen 

halen. Op het plein is na afloop nog een gezellig samenzijn bij de vuurkorf. 
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