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Schoolfruit 

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

Vanaf volgende week, tot en met 10 april 2017, krijgen de 

kinderen 3 maal per week fruit in de ochtendpauze. 

Het schoolfruit wordt iedere week op dinsdag geleverd, 

daarom hebben we ervoor gekozen het aan de leerlingen op 

woensdag, donderdag en vrijdag aan te bieden. Op deze 

dagen eten we dus fruit (en groente) in de kleine pauze.  

Het is niet de bedoeling dat deze 3 dagen koeken en 

dergelijke worden genuttigd in de ochtendpauze. Wanneer u 

toch iets extra’s wilt meegeven, dan (dus) fruit of groente. 

 

Schoolfotograaf 

Morgen, 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. 

 

 

 

Op de agenda: 

3-11-2016  

Schoolfotograaf 

4-11-2016  

Filmavond  

9-11-2016  

Nationaal Schoolontbijt  

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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Juf Nadine 

Vanaf deze week werkt juf Nadine op onze school. Ze geeft les aan groep 4 en 5 op 

donderdag en vrijdag. We wensen juf Nadine veel plezier op ’t Kofschip. 

 

Nationaal Schoolontbijt                                                                                                                                            

 

Ook dit jaar doen wij  (groep 1 tot en met 8), op woensdag 9 november, weer mee met 

het Nationaal Schoolontbijt. Door samen te ontbijten ervaren de kinderen hoe leuk en 

belangrijk het is om de dag gezond te starten. Het Nationaal Schoolontbijt wil natuurlijk 

een feest zijn voor iedereen. Ook voor kinderen met een voedselallergie. Daarom zitten er  

glutenvrije crackers in het pakket en is er keuze uit verschillende soorten beleg. 

U kunt uw kind(eren) die ochtend dus voor één keer zonder ontbijt naar school sturen. 

 

Schoolschaken 

 

Maandag 7 november beginnen de lessen schaken weer voor kinderen van de groepen 

6, 7 en 8 die daaraan willen deelnemen. De lessen beginnen na schooltijd in het lege 

lokaal en duren tot 16.00 uur. De lessen zullen in februari worden afgesloten met een echt 

schaaktoernooi tegen andere basisscholen. 

 

Sinterklaasviering 

De Sinterklaasviering op onze school zal gewoon op maandag 5 december plaatsvinden. 

We zullen deze dag een ‘continurooster’ hanteren voor alle leerlingen van de school.  

http://www.tkofschip.obase.nl/
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Dat betekent dat ze tussen de middag eten en drinken in de klas en deze dag om 14.00 

uur klaar zijn. De leerlingen nemen deze dag zelf een lunchpakketje mee.  

 

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. 

  

Regels overblijf 

Er zijn veel leerlingen op onze school die gebruik maken van de overblijf.  

Doorgaans is dit een gezellige gelegenheid, mede wanneer iedereen zich goed aan de 

overblijfregels houdt.  

We hebben als bijlage bij deze weekbrief de overblijfregels meegestuurd. 
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