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Schoolfruit 

Wij doen mee aan het project ‘EU-Schoolfruit’. Hiermee willen 

we de kinderen stimuleren kinderen samen gezond eten in de 

klas. 

We hebben het geluk gehad dat we zijn ingeloot en daarom  

gedurende 20 schoolweken de leerlingen 3 maal per week 

schoolfruit kunnen geven voor in de ochtendpauze. Dit zal 

plaatsvinden in de periode van 7 november 2016 t/m 10 april 

2017. 

We zullen de komende weken nog meer informatie geven, 

zoals bijvoorbeeld welke dagen van de week de leerlingen dit 

schoolfruit gaan ontvangen.  

Wanneer u vast wat meer informatie wil zien, kunt u via 

onderstaande link op de website van EU-Schoolfruit kijken: 

http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Waarom-EU-

Schoolfruit.htm 

 

Project ‘Groene Voetstappen’ 

De groene (en gouden) voetstappen van de leerlingen zijn geteld. We hebben als school 

een totaal van 1105 voetstappen verdiend! Dat is een mooi resultaat. 

Deze voetstappen zijn verdiend door lopend, op de step, met de fiets, op skeelers of op 

een skateboard naar school toe te komen. 

 

Filmavond. 

Kom je ook naar de filmavond op vrijdag 4 november.  Geef je dan snel op!! 

Let op: opgeven kan tot en met maandag 31 oktober de dag na de herfstvakantie. 

 

 

Op de agenda: 

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

Herfstvakantie 

3-11-2016  

Schoolfotograaf 

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 

 

 

 

http://www.tkofschip.obase.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Waarom-EU-Schoolfruit.htm
http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Waarom-EU-Schoolfruit.htm
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Schoolfotograaf 

Donderdag 3 november komt de schoolfotograaf naar onze school. Onder schooltijd 

worden alle kinderen op de foto gezet en ook een foto gemaakt samen met de broers of 

zussen. De achtergrond die de fotograaf meeneemt is wit. 

Na schooltijd, vanaf 15.10 uur, is er nog de mogelijkheid voor broertjes en zusjes,  die nog 

niet op school zitten, samen met broer of zus op de foto te gaan.  De foto's worden 

gemaakt in het speellokaal. 

 

Voorleeskampioen 

In de bovenbouw is het voorleeskampioenschap gehouden. Afgelopen vrijdag, de 

laatste dag van de Kinderboekenweek, was de finale. De finalisten waren Aram, Lynn, 

Marieke, Sterre, Guusje en Julia. Het was spannend en het (voor)leesniveau was erg 

hoog. Toch had de jury uiteindelijk een keuze kunnen maken en Marieke tot winnaar 

uitgeroepen. Op de tweede en derde plaats kwamen Guusje en Julia.  

Marieke mag onze school gaan vertegenwoordigen bij de Nationale Voorleeswedstrijd.  

 

Bolderkar 

We hebben een bolderkar op school staan waar we geen gebruik meer van maken.  

Wie deze bolderkar graag wil hebben kan dit aangeven bij 1 van de kleuterjuffen. Wie 

het eerst komt, wie het eerst maalt…. 

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8. 

Op dinsdag 8 november om 19:30 uur zal in samenwerking met mevrouw Faut van de 

Pontes Pieter Zeeman een informatie avond worden gehouden over het voortgezet 

onderwijs. Deze vindt plaats bij ons op school. 

Zij zal vertellen over de verschillende niveaus en structuren in het voortgezet onderwijs. 

Deze zijn ook van toepassing op ander scholen in het voortgezet onderwijs. 

Wij hopen dat wij u allemaal mogen begroeten op deze avond. 

 

http://www.tkofschip.obase.nl/
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Leerlingenraad 't Kofschip 

De verkiezingen zitten erop en de stemmen zijn geteld. Er zijn 6 duidelijke winnaars naar 

voren gekomen die de klassen dit schooljaar gaan vertegenwoordigen.  Wij stellen aan u 

voor: de leerlingenraad ’t Kofschip schooljaar 2016/2017: 

Gijs Steenis groep 4 

Sibelle Vural groep 5 

Quinty van NIeuwenhuize groep 6 

Mariama Fadiga groep 7a 

Jennifer Legemaate groep 7b 

Wessel Brozius groep 8 

Inmiddels is de eerste vergadering van de leerlingenraad een feit.  Afgelopen 

maandag zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen.  Een aantal punten die we hebben 

besproken zijn: de taakverdeling, ideeënbus en nog veel meer! 

We houden jullie op de hoogte via deze nieuwsbrief en ook op Facebook zal je ons 

vinden. 

 

 

http://www.tkofschip.obase.nl/
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Bag 2 School, 
 

Als u in de herfstvakantie uw kledingkast opruimt of zomerkleding weg zet en 

winterkleding naar voren haalt, wilt u de kleding die u weg wil doen bewaren voor de 

Bag2school? 

Op 22 november word de kleding, die u vanaf maandag 21 november brengt 

opgehaald, niet alleen kleding maar ook gordijnen, dekbedovertrekken en schoenen die 

u weg wil doen graag bewaren voor de Bag2school. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

Team OR. 

  

 

Herfstvakantie 

Wij wensen u allemaal een fijne  en gezellige herfstvakantie! 

 

Extra bij de weekbrief 

Als bijlage bij deze weekbrief zit wat extra informatie: 

- Nieuwsbrief HVO 

- Flyer Mosselloop 

http://www.tkofschip.obase.nl/

