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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017 
 

      

Juffen- en meestersfeest 

Vrijdag 24 februari is het feest op school! De leerkrachten 

vieren hun verjaardag. Wij vinden het heel leuk als de 

kinderen deze dag verkleed naar school komen. Een 

cadeautje voor de leerkrachten mag, maar hoeft niet. 

Groep 1 t/m 4 feesten tot 12.00 uur. Groep 5 t/m 8 moeten 

boterhammen meenemen, want zij feesten door tot 14.00 uur. 

Voor een pauzehap voor alle kinderen wordt deze dag 

gezorgd. 

 

Dinsdag 14 februari is er voor de groepen 3 t/m 8 een brief 

mee naar huis gegaan waarin hulpouders worden gevraagd. 

Geef u alstublieft op als u interesse heeft. Uw hulp is hard 

nodig om deze dag te laten slagen. 

 

Paar afspraken ter herinnering… 

Er zijn wat afspraken op onze school, waarvan we merken dat 

ze in de loop van de tijd wat gaan vervagen, daarom dus nog 

even aandacht voor het volgende: 

- Op het schoolplein wordt niet gefietst.  

- Gelieve niet met honden op het schoolplein te komen. 

- Wanneer uw kind jarig is (geweest), vieren wij dat 

natuurlijk ook op school. Uw kind mag dan trakteren in 

de groep. Wij zijn grote voorstanders van gezonde 

traktaties. De jarige leerling mag langs de andere 

groepen om de leerkrachten op een verjaardagskaart 

te laten schrijven. Echter; we hebben de traktaties voor 

alle leerkrachten afgeschaft.   

Bedankt voor uw medewerking. 

 

 

Op de agenda: 

15-2-2017  

Schoolschaatsen groep 3 

15-2-2017  

Schoolschaakkampioenschap 

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

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 en 

VO-adviesgesprekken groep 8 

20-2-2017  

Schoolschaatsen groep 6/7 

21-2-2017  

Schoolschaatsen groep 7/8 

22-2-2017  

Schoolschaatsen groep 4/5 

22-2-2017  

Boomfeestdag 

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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Krentenbaard 

Bij 1 van onze leerlingen is krentenbaard geconstateerd. 

Voor meer informatie betreffende krentenbaard verwijzen wij u naar de bijgevoegde flyer 

van de GGD. 

 

Oudergesprekken groep 1 en 2 

Eind van de week ontvangt u de uitnodiging voor het oudergesprek. De gesprekken 

zullen deze ronde geen 10 minuten, maar 15 minuten duren. We hebben namelijk wat 

veranderd. Vanaf het begin van het schooljaar hebben we een scholing gevolgd met 

alle leerkrachten van groep 1 en 2 van Obase. Er is veel over ontwikkeling van kleuters 

gesproken, hoe sluit het aanbod van activiteiten goed aan, hoe observeer je en volg je 

de ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten van groep 1 en 2 zijn hier ook op onze 

school mee aan de slag gegaan.  

We brengen u graag op de hoogte van de veranderingen. Zoals ook voorgaande jaren 

volgen wij het registratiesysteem ‘Kijk’ in groep 1 en 2. We observeren de kinderen en 

vullen onze bevindingen 2x per jaar in het Kijk observatiesysteem. Wat dat betreft is er dus 

niets veranderd. 

Wat we wel veranderen is dat we geen beoordeling willen geven over de ontwikkeling 

van uw kind. Het ene kind gaat op een bepaald gebied in een iets sneller tempo dan 

een ander kind. Een kind kan nog wat tijd nodig hebben om zich op een  gebied te 

ontwikkelen. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet goed of fout te zijn. Veel belangrijker 

vinden we dat kinderen zich blijven ontwikkelen. Wanneer dit te veel achterblijft of een 

voorsprong heeft, dan is het natuurlijk belangrijk om daar actie op te ondernemen. De 

ontwikkeling van kinderen in deze leeftijd gaat ook vaak met sprongen.  We vinden het 

daarom erg lastig om te zeggen dat een kind voor bijvoorbeeld een bepaald 

ontwikkelingsgebied een onvoldoende heeft, terwijl het over een maand dit wel kan 

beheersen.  

Natuurlijk willen we wel graag de ontwikkeling van uw kind met u bespreken. En doen dat 

dan aan de hand van het registratiesysteem van ‘Kijk’. U krijgt een mooi beeld van uw 

kind en waar het staat in zijn of haar ontwikkeling.   

We bespreken deze periode alle kinderen van groep 1 die voor 1 oktober 4 jaar zijn 

geworden  en de kinderen van groep 2.   
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Spelletjesochtend groep 1 en 2 
 

Woensdag 22 februari is er weer een spelletjesochtend in groep 1 en 2. We zoeken 

hiervoor nog ouders, die het leuk vinden om komen helpen. Opgeven kan op het bord in 

het halletje bij binnenkomst. 

 

Artikel PZC  

Afgelopen dinsdag, 14 februari 2017, stond een artikel in de PZC betreffende de 

huisvesting van de basisscholen op Schouwen-Duiveland. Het artikel zit als bijlage bij deze 

weekbrief. De informatie in dit artikel is afkomstig vanuit een openbare 

informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad over het Integraal Huisvestingsplan 

Basisonderwijs. In dit artikel worden enkele uitspraken gedaan betreffende de huisvesting 

welke ook betrekking kunnen hebben op onze school. Graag willen we enkele zaken met 

u delen ter verduidelijking van dit proces. 

Het (concept) Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs biedt een overzicht van de stand 

van zaken van de basisschoolgebouwen op Schouwen-Duiveland, met knelpunten en 

oplossingen. De oplossingen zijn uitgewerkt naar mogelijke scenario’s per regio. Het gaat 

hier nadrukkelijk nog niet om concrete plannen, deze worden de komende jaren nader 

uitgewerkt samen met betrokkenen. 

Obase zoekt steeds meer naar samenwerking tussen de verschillende scholen en in dat 

proces ontdekken we in toenemende mate dat er veel meer is wat ons verbindt, dan wat 

ons anders maakt. Ook constateren wij dat de plannen de ruimte bieden om 

verdergaande samenwerking mogelijk vorm te geven. Echter vinden wij het ook 

belangrijk om duidelijk te maken dat er momenteel nog geen concrete plannen zijn op 

dit gebied.  

Belangrijk vinden wij dat wij bij elk proces onze visie, normen en waarden op een 

passende wijze vorm blijven geven en dat wij staan voor onze openbare identiteit; dat zal 

niet veranderen.    

Wanneer er (wel) concrete ideeën of plannen zijn zullen we u daar uiteraard over 

informeren. Indien u verdere opmerkingen of vragen hebt, horen wij dat graag. 

Namens het team van ’t Kofschip  

Jeroen Nouwens  
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