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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 25 JANUARI 2017 
 

      

Juffen en meesterfeest  

Vrijdag 24 februari vieren alle meesters en juffen op school hun 

verjaardag in de klas met de kinderen. 

Voor de groepen 5 t/m 8 geldt deze dag een continurooster. 

Zij eten op school hun meegebrachte boterhammen en zijn 

die dag om 14.00 uur vrij. Verdere informatie over deze dag 

volgt nog. 

 

CITO toetsen  

Vanaf volgende week zullen we weer CITO-toetsen afnemen. 

Dit doen we ieder half jaar. Hierbij willen we zicht krijgen op de 

voortgang van de leerlingen en daarnaast, vanuit de analyse 

van deze toetsen, ons onderwijs nog beter proberen af te 

stemmen op de leerlingen. 

 

Schoolschaatsen  

Groep 3 tot en met 8 mogen gaan ‘schoolschaatsen’ op de schaatsbaan in Zierikzee. De 

kinderen krijgen een half uur schaatsles en een half uur vrij schaatsen. 

De groepen zijn als volgt ingedeeld: 

· Groep 3:   woensdag 15 februari 2017                     9.00 uur - 10.00 uur 

· Groep 4/5:  woensdag 22 februari 2017                9.00 uur - 10.00 uur 

· Groep 6/7:  maandag 20 februari 2017                14.00 uur - 15.00 uur 

· Groep 7/8:  dinsdag 21 februari 2017                    14.00 uur - 15.00 uur 

 

Door de schaatsactiviteit zal de reguliere gymles van groep 3 op 15 februari en groep 4/5 

op 22 februari komen te vervallen. 

 

Op de agenda: 

30-1-2017 t/m 10-2-2017 

Cito-toetsen groep 1 t/m 8 

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

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 en 

VO-adviesgesprekken groep 8 

24-2-2017  

Rapporten mee naar huis 

24-2-2017  

Juffen- en meestersfeest 

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

Voorjaarsvakantie 
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Groep 6/7 en 7/8 hebben de schaatsles tot 15.00 uur. Deze kinderen mogen om 15.00 uur 

opgehaald worden/zelf naar huis vanaf de schaatsbaan, maar ze kunnen ook met de 

betreffende leerkracht terug naar school fietsen. 

Handschoenen en een helm dragen is verplicht. De handschoenen moeten de leerlingen 

zelf meenemen, helmen zijn er bij de schaatsbaan. Mochten er kinderen zijn die geen 

schaatsen hebben, dan zijn deze ook beschikbaar bij de schaatsbaan (Noren zijn 

verboden op deze schaatsbaan). 
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