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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 18 JANUARI 2017 
 

      

Start schooldag bij groep 1 en 2   

Aan de ouders van groep 1 en 2, 

Zoals u waarschijnlijk gemerkt hebt, starten we 's morgens niet 

meer vanuit de kring, maar mogen kinderen zelf een werkje 

kiezen waar ze mee aan de slag gaan. Het is de bedoeling 

dat kinderen zelf kiezen waar ze mee beginnen.  We hebben 

de dagindeling wat dat betreft dus wat omgegooid. Het is 

niet zo dat er geen kringmomenten meer zijn, maar deze 

organiseren we op andere tijden, zodat we beter kunnen 

inspelen op de ontwikkelings- en leervragen van onze 

kinderen op school.   

De tijden blijven natuurlijk hetzelfde om 08.25 uur gaat de deur 

open en om 08.30 uur starten we met onze lessen.  

 

Vanaf donderdag 19 januari tot de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen weer een 

leestas mee.  

Op woensdag moet de tas weer mee terug naar school. 

Voor de ouders van de nieuwe leerlingen: 

In het halletje hangt een kalender waarop u de datum kunt invullen van de verjaardagen 

van vader, moeder, broertje of zusje. Zodat we iets met de kinderen kunnen maken.  

  

GROEP 1 en 2,  

Thema: Noordpool 

De komende weken gaan wij werken en spelen over de noordpool. 

Hoe is het daar? 

Waar is dat? 

 

Op de agenda: 

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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Hoe ziet het er uit? 

Welke dieren wonen daar? 

Wonen er ook mensen? 

Wie zijn dat? 

Hoe leven ze?  

 

Het spelen, de lessen en de opdrachten hebben allemaal te maken met het thema. We 

zijn daarom op zoek naar bijvoorbeeld: slee, bont of kledingstukken van bont, witte 

lakens, kralen, stukken leer, boeken of platen, enz. 

 

Nieuws vanuit GVO 

Op RTL 4 wordt iedere zondag om 14.20 uur het programma LifestyleXperience 

uitgezonden. In de periode van 22 januari tot en met 9 april is in dit programma aandacht 

voor het vak GVO.  

Wellicht interessant om eens te kijken. 

 

Extra bij de weekbrief  

Als bijlage bij deze weekbrief zit wat extra informatie: 

- Vraag voor meedenken schaftkeet Poort Ambacht. 
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