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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 23 NOVEMBER 2016 
 

    

Leestassen groep 1 en 2 

Afgelopen week heeft uw kind voor de komende periode de 

laatste leestas mee gehad. In de drukke periode die er nu 

aankomt geven we geen leestassen mee. In januari starten 

we weer met meegeven. 

 

Sinterklaascadeautje 

Maandag 5 december  viert Sinterklaas zijn verjaardag bij ons 

op school. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen, die dag, van Sinterklaas een cadeautje. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 kopen voor elkaar een cadeautje en maken een surprise. 

Het cadeautje mag max. €5 kosten. Het bonnetje moet goed bewaard blijven. Je kan je 

bonnetje, tot dinsdag 6 december, inleveren bij je juf of meester. Vrijdag 9 december krijg 

je je geld dan weer terug. 

 

Continurooster maandag 5 december 

Maandag 5 december hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 een continurooster. 

Ze hebben school van 8.30-14.00 uur. Alle kinderen zorgen, deze dag, zelf voor hun 

lunchpakket en drinken. 

 

 

Op de agenda: 

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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Wildgeraasdag 26 november Haringvlietplein 11.00-15.30! 

Na het grote succes van voorgaande jaren, zal er weer een waar Sinterklaasfestijn 

losbarsten op de Winkelboulevard Zierikzee. Tijdens deze grote “Wildgeraasdag”  kunnen 

de kinderen in de deelnemende winkels zich uitleven op knutsels en spelletjes. Ook 

Sinterklaas en zijn pieten zijn natuurlijk van de partij! 

 

Pret Pietenzaterdag 3 december 11.00-15 uur in de Binnenstad 

Alle pretpieten zijn opgetrommeld om er in de stad een gezellige boel van te maken. En 

wat helemaal tof is, is dat CIRCUS BOLO ook komt! Kinderen mogen allerlei sensationele 

trucs zelf uitproberen en BOLO doet zelf een aantal zeer moeilijke goocheltrucs….Als dat 

maar goed gaat. Houd de facebook pagina van Sinterklaas Zierikzee in de gaten voor 

meer info!  
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