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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017 
 

      

Juffen- en meestersfeest 

Aanstaande vrijdag is het dan zover! De Meester- en 

juffendag. Nog even voor de duidelijkheid: De kinderen 

hoeven zelf geen pauzehapje mee naar school te nemen. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten zorgen dat ze een 

lunchpakket meenemen i.v.m. het continurooster deze dag. 

Zij zijn om 14.00 uur uit. 

 

Opening voetbalkooi 

Op maandag 6 maart 2017 zullen we aan het begin van de 

schooldag de voetbalkooi feestelijk openen. De leerlingen 

van groep 3 t/m 8 mogen daarom om 8.30 uur buiten blijven 

op het schoolplein. 

De leerlingen van groep 1 en 2 gaan wel eerst naar binnen 

en zullen daarna met de juffen naar de voetbalkooi komen 

voor de opening. 

 

Zwerfkastje 

De leerlingenraad heeft afgelopen week info gegeven over 

het zwerfboekenkastje. 

Wat zijn we er trots op!! Het kastje is getimmerd, super mooi, 

door de vader van Jennifer. Wij willen hem heel erg 

bedanken.  

We hebben het in een mooie kleur gespoten. In het 

zwerfboekenkastje mogen boeken die je zelf niet meer leest. 

Het idee is dat iemand anders een boek mag meenemen. 

 

Op de agenda: 

20-2-2017 t/m 23-2-2017 

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 en 

VO-adviesgesprekken groep 8 

20-2-2017  

Schoolschaatsen groep 6/7 

21-2-2017  

Schoolschaatsen groep 7/8 

22-2-2017  

Schoolschaatsen groep 4/5 

22-2-2017  

Boomfeestdag 

23-2-2017  

Rapporten mee naar huis 

24-2-2017  

Juffen- en meestersfeest 

27-2-2017 t/m 3-3-2017 

Voorjaarsvakantie 

6-3-2017  

Opening voetbalkooi 

10-03-2017 

Studiedag 

13-3-2017 t/m 24-3-2017 

Project Sawasdee 

22-3-2017  

Boomfeestdag 
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Dus als je een boek hebt dat jezelf leuk vindt, al hebt gelezen... dan mag je die in het 

Zwerfkastje stoppen. 🎈🎈🎈🎈🎈🎈 

Wessel heeft geregeld dat er super duidelijke stickers geplakt kunnen worden op je 

Zwerfboek. 

Woensdag laten we ons kastje aan de kinderen van groep 3 t/m 8 zien. Vanaf dan is het 

officieel in gebruik. Nu allemaal gaan lezen en zwerven met die boeken.  

De leerlingenraad. 

 

Verkeersexamen 

Op 6 april hebben de kinderen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen. Voor dit 

verkeersexamen kan geoefend worden met oude examens. Die zijn te vinden op 

examen.vvn.nl en de kinderen krijgen na het maken meteen een uitslag te horen. Van de 

30 vragen, moeten de kinderen er 20 goed hebben om te slagen. 

Ook hebben de kinderen een praktisch examen. Hierover binnenkort meer in de 

nieuwsbrief. 

 

Extra bij de weekbrief 

Als bijlage bij deze weekbrief zit wat extra informatie: 

- Informatie betreffende Stichting Leergeld.  

- Nieuwsbrief HVO 

 

Vakantie 

Wij wensen jullie allemaal een fijne voorjaarsvakantie!  
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