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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 15 NOVEMBER 2016 
 

      

Kindje juf Ellen 

Juf Ellen heeft op vrijdag 11 november een zoontje gekregen. 

Hij heet Siem. 

Het gaat goed met Siem en Ellen. We wensen ze veel geluk en 

gezondheid. 

 

Schoolfruit 

We hebben de eerste week van schoolfruit al heerlijk gesmuld 

van ananas, appels en peren.  

We zullen iedere week, aan het begin van de schoolweek, het fruit/groente op Facebook 

zetten wat we op woensdag, donderdag en vrijdag uitdelen. Wanneer er iets bijzit dat u 

kind niet graag lust, kunt u de betreffende dag een ander soort fruit/groente mee naar 

school geven. 

 

Gym groep1  

Nu het buiten kouder en natter wordt, zullen we vaker in de speelzaal gymmen en spelen.  

Daarvoor heeft uw kind gymschoenen nodig. Liefst met klittenbandsluiting. 

 

Schoolzwemmen groep 5 

LACO  organiseert voor alle leerlingen die dit schooljaar komen schoolzwemmen, dat is 

dus voor groep 5, een les ‘Wak-zwemmen’. Ondanks dat wij pas de 2e helft van het 

schooljaar gaan zwemmen mogen wij deze les ook komen volgen. 

 

Op de agenda: 

5-12-2016  

Sinterklaasfeest 

22-12-2016  

Kerstviering Kofschip 

23-12-2016  

Alle leerlingen om 12:00 uur uit 

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

Kerstvakantie 
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De les is voor iedereen. Ook als je geen zwemdiploma hebt. 

Je krijgt dan een zwemvest van het zwembad en sommige stukjes van de les moeten 

misschien overgeslagen worden. 

We gaan dinsdag 22 november; van 13.00 uur tot 14.00 uur. 

 

Groep 5 zal op school blijven eten om tijdig bij LACO te kunnen zijn. 

Dat betekent dat de kinderen van groep 5 brood mee moeten nemen naar school.  

We eten dan gezamenlijk in de klas en gaan daarna op de fiets naar LACO. 

Meenemen: 

* broodtrommel + drinken 

* zwemspullen met kleding  (T-shirt, korte broek, schoenen)  

* fiets  

Als er een ouder mee zou kunnen zou dat heel fijn zijn. 

Graag even doorgeven aan de juffen van 4/5. 

 

NOOD OPROEP! 

Voor het crea uurtje aanstaande vrijdagmiddag zijn nog ongeveer 25 schoenendozen 

nodig. Kleinere dozen kunnen helaas niet gebruikt worden om een kijkdoos te maken. 

Help ook de laatste groep leerlingen aan een schoenendoos om een kijkdoos te maken. 

 

Keet in de kerk, groep 4 en 5. 

Groep 4/5 mag woensdag 23 november naar de tweede voorstelling van Keet in de Kerk. 

Keet neemt je mee....."Op avontuur met Noortje en Pieter en de wondere wereld van de 

panfluit.” Het wordt een muzikale voorstelling. 

We vertrekken woensdag meteen als de bel gaat om naar binnen te gaan. We maken 

een rij en wandelen te voet naar de Nieuwe Kerk.  

Ga van tevoren thuis naar de wc. De voorstelling zal ongeveer een uurtje duren. We 

gaan dan niet naar de gym. 
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Sinterklaas op school 

Sintspelletjesochtend groep 1 t/m 3 

Woensdag (10.00-12.00 uur ) 30 november  hebben we, voor de groepen 1 t/m 3, een 

Sintspelletjesochtend.  

We zoeken ouders die ons hierbij willen helpen.  

Wil je meehelpen? Doorgeven aan juf Anique of Bea.  

 

Bezoek Huis van Sinterklaas groep 1 t/m 4 

Wij mogen met groep 1 t/m 4 op bezoek bij het Huis van Sinterklaas in Zierikzee. 

-Woensdag 23 november gaan groepen 1 en 2  

-Woensdag 30 november gaat groep 4  

-Vrijdag 2 december gaat groep 3 

Het bezoek vindt plaats onder schooltijd.  

   

Continurooster maandag 5 december 

Maandag 5 december hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 een continurooster. 

Ze hebben school van 8.30-14.00 uur.  

Alle kinderen zorgen, deze dag, zelf voor hun lunchpakket en drinken. 

 

Sinterklaas in Zierikzee 
 

Intocht Sinterklaas  zaterdag 19 november 

Sinterklaas zal met zijn pieten om ongeveer 13.30 uur de boot aanleggen aan de steiger 

bij Rollandthof/Scheepstimmerdijk. Daar zal Sinterklaas met zijn stoet richting het 

Havenplein vertrekken. Na het officiële ontvangst van de wethouder zal de 

pepernotenparty losbarsten en weer een gezellig feestje van gaan maken.  

Sinterklaas is dan met zijn pieten nog tot 16.15 uur in de stad om iedereen te 

verwelkomen, handjes te geven, op de foto te gaan en een praatje te maken.  
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Wildgeraasdag 26 november Haringvlietplein 11.00-15.30! 

Na het grote succes van voorgaande jaren, zal er weer een waar Sinterklaasfestijn 

losbarsten op de Winkelboulevard Zierikzee. Tijdens deze grote “Wildgeraasdag”  kunnen 

de kinderen in de deelnemende winkels zich uitleven op knutsels en spelletjes. Ook 

Sinterklaas en zijn pieten zijn natuurlijk van de partij! 

 

Pret Pietenzaterdag 3 december 11.00-15.00 uur in de Binnenstad 

Alle pretpieten zijn opgetrommeld om er in de stad een gezellige boel van te maken. En 

wat helemaal tof is, is dat CIRCUS BOLO ook komt! Kinderen mogen allerlei sensationele 

trucs zelf uitproberen en BOLO doet zelf een aantal zeer moeilijke goocheltrucs….Als dat 

maar goed gaat. Houd de Facebook pagina van Sinterklaas Zierikzee in de gaten voor 

meer info!  

 

Extra bij de weekbrief 

Als bijlage bij deze weekbrief zit wat extra informatie: 

- Een ouderbrochure van Schoolfruit 

- Brief vanuit GVO 
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