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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2016 
 

 

Oudervertelgesprekken 

In de week van 26 tot en met 30 september 2016 zijn de 

oudervertelgesprekken gepland.  

Ter voorbereiding van dit gesprek wordt door de ouder(s)/verzorger(s) een 

vragenlijst ingevuld, waar de ruimte gegeven wordt om cruciale zaken 

aan de leerkracht te communiceren.   

Wij geven vandaag, woensdag 14 september,  de betreffende vragenlijst 

met een begeleidende brief aan de leerlingen mee naar huis. Tevens 

zitten deze documenten als bijlage bij de weekbrief. 

Graag ontvangen we strookjes, waarop u voorkeursmomenten kunt 

aangeven voor dit gesprek, voor dinsdag 20 september 2016 terug. 

 

Wij vragen u ook een formulier in te vullen met de meest actuele 

persoonlijke gegevens, dit formulier kunt u bij de leerkracht inleveren 

tijdens het oudervertelgesprek. Wij vinden het belangrijk zeker te weten 

over de meest recente gegevens te beschikken. 

Inloopmomenten 

Wij willen de ouders en verzorgers graag de mogelijkheid bieden om de 

klas van de kinderen te bezoeken. We hebben daarom twee momenten 

gepland, zodat u op bezoek kunt komen in de klas. Uw kind kan dan laten 

zien in welke klas hij/zij zit en waar ze mee bezig zijn. 

 

De inloopmomenten zijn op dinsdag 27 september en donderdag 29 september gepland. U kunt op deze 

ochtenden tot maximaal 9.00 uur bij uw kind in de klas komen kijken. 

Project ‘groene voetstappen’ 

Wij doen met de hele school mee aan het project ‘groene voetstappen’. Dit is een actie, van 3 t/m 7 

oktober 2016, die aanzet tot klimaatbewust gedrag en minder verkeer rond onze school. 

Iedere leerling  krijgt binnenkort een stickerboekje en een stickervel. Tijdens de actieweek mogen ze een 

sticker plakken voor iedere keer dat ze op een milieuvriendelijke wijze naar school zijn gekomen. Iedere dag 

wordt aandacht besteed aan de lesbladen van Groene Voetstappen, met onderwerpen als verkeer, 

energie en natuur. Bovendien bedenken de leerlingen concrete oplossingen voor klimaatproblemen.. 

 

Op de agenda: 

20-9-2016 

Schoolreis groep 1 t/m 7 

26-9-2016 t/m 30-9-2016 

Oudervertelgesprekken 

27-9-2016 en 29-9-2016 

Inloopmomenten 

28-9-2016 

Start kinderpostzegelactie 

3-10-2016 t/m 4-10-2016 

IEP advieswijzer groep 8 

3-10-2016 t/m 7-10-2016 

Project ‘groene voetstappen’ 

5-10-2016 

Start Kinderboekenweek 

24-10-2016 t/m 28-10-2016 

Herfstvakantie 
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Nationale Sportweek 

Als bijlage bij deze weekbrief vindt u een flyer van de Nationale Sportweek. 

Schoolreis 

De groepen 1 tot en met 7 gaan allemaal op dinsdag 20 september op schoolreis. Deze week krijgen de 

betreffende leerlingen een aparte brief met meer informatie. 

Activiteitenkalender 

Vorige week hebben we u de schoolgids gestuurd als bijlage bij de weekbrief. Graag willen we, voor de 

zekerheid, meedelen dat de activiteitenkalender van dit schooljaar achter in de schoolgids staat. 

Pleintjesactiviteiten 

Vorig schooljaar hebben we elke dinsdag na schooltijd ‘de pleintjesactiviteiten’ op ons schoolplein gehad.  

De pleintjesactiviteiten zullen ook dit schooljaar weer gaan plaatsvinden, echter wel op de 

maandagmiddag in plaats van de dinsdagmiddag.  

De eerste keer is op maandag 3 oktober 2016. 

Overblijfcontracten 

Voor veel leerlingen op onze school is een overblijfcontract afgesloten. Op dit contract staat dat het 

mogelijk is dit in 1of in 2 keer te betalen. 

Wanneer het voor u wenselijker is dit in meer termijnen te betalen is dat ook in orde; bijvoorbeeld per 

maand.  
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