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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2016 
 

 

Gevonden voorwerpen 

Bij onze (hoofd)ingang staat een mand met gevonden 

voorwerpen.  Deze zit aardig vol. Wij zullen aan het einde van 

deze week de mand leeghalen, dus wanneer u nog iets mist; 

graag snel kijken. 

 

Inloopmomenten 

Wij willen de ouders en verzorgers graag de mogelijkheid 

bieden om de klas van de kinderen te bezoeken. We hebben 

daarom twee momenten gepland, zodat u op bezoek kunt 

komen in de klas. Uw kind kan dan laten zien in welke klas 

hij/zij zit en waar ze mee bezig zijn. 

De inloopmomenten zijn op dinsdag 27 september en 

donderdag 29 september gepland. U kunt op deze 

ochtenden tot maximaal 9.00 uur bij uw kind in de klas komen 

kijken. 

 

Creamix, 

Voor groep 5 t/m 8 zijn wij bezig om op de vrijdagmiddag een crea-uurtje te organiseren. 

Hiervoor zijn wij voor één van de onderdelen op zoek naar schoenendozen. Indien u er 

nog heeft dan willen wij deze graag hebben. 

Juf Ellen, Irma en meester Arjen 

 

Oproep van de OR. 

Wie heeft er voor ons een donker gordijn zodat wij de bovenramen in een klaslokaal 

tijdens de film middagen extra kunnen verduisteren?  

U kunt het afgeven bij juf Anique groep 1/2 of juf Bea groep 1.  

 

 

Op de agenda: 

26-9-2016 t/m 30-9-2016 

Oudervertelgesprekken 

27-9-2016 en 29-9-2016 

Inloopmomenten 

28-9-2016 

Start kinderpostzegelactie 

3-10-2016 t/m 4-10-2016 

IEP advieswijzer groep 8 

3-10-2016 t/m 7-10-2016 

Project ‘groene voetstappen’ 

5-10-2016 

Start Kinderboekenweek 

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

Herfstvakantie 
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OPROEPJES *  KINDERBOEKENWEEK *  GROEP 1 EN 2 

Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar: ‘Voor altijd jong!’ over opa’s en oma’s. 

We willen uw hulp graag inroepen. 

We zouden graag spulletjes willen lenen voor de huishoek zoals: 

o Weerhuisje 

o Koekoeksklok 

o Fluitketel 

o Schemerlamp groot en klein 

o Perzisch kleed of tafelkleedje 

o Radio 

o Fototoestel 

o Po 

o Gehaakte kleedjes 

o Theepot met kopjes 

o Brillen 

o Enz. 

o Heeft u zelf nog leuke ideeën of spullen neem mee!! 

o Boeken of platen over het onderwerp 

We zoeken opa’s of oma’s die het leuk vinden om voor te lezen op dinsdag 11 oktober 

en opa’s en oma’s die spelletjes willen doen met een groepje kinderen op donderdag 20 

oktober. 

We horen graag van u! Opgeven bij één van de juffen. 

 

Stagiaire groep 1 

Ik ben Laura Elmendorp, ik ben achttien jaar en woon in Zierikzee. Ik studeer lerares 

bassischool onderwijs aan de HZ in Vlissingen. Ik loop stage bij juf Irene in groep 1. Ik ben 

super enthousiast over de kinderen in de klas en over de manier van lesgeven. Samen 

met de hulp van juf Irene werk ik aan mijn opdrachten en word ik hopelijk een net zo 

leuke en enthousiaste juffrouw. 

 

Extra bij de weekbrief 

Als bijlage bij deze weekbrief zit wat extra informatie: 

- een brief met informatie en een oproep betreffende de naschoolse activiteit 

‘workshops’. 

- een brief met informatie betreffende het project ‘groene voetstappen’. 

- een flyer van de Jeugd Theater School Zeeland. 
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