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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2016 
 

 

 

Fietscontrole VVN 

Op maandag 10 oktober 2016 zal de jaarlijkse fietscontrole 

plaatsvinden van Veilig Verkeer Nederland (VVN) voor de 

groepen 5 tot en met 8. 

Als bijlage bij deze weekbrief hebben we een overzicht 

meegestuurd van de onderdelen waar VVN op let om een 

fiets te keuren.  

 

IEP-Advieswijzer 

Op maandag 3 en dinsdag 4 oktober 2016 maken de 

leerlingen van groep 8 de IEP-Advieswijzer.  

De Advieswijzer werkt volgens het hoofd-hart-handen-principe 

en brengt door middel van digitale toetsen niet alleen de 

cognitieve vaardigheden (hoofd) in kaart, maar ook sociaal-

emotionele vaardigheden en leeraanpak (hart) en het 

creatief vermogen (handen). Gezamenlijk vormen deze 

onderdelen een compleet beeld van de leerling dat dient als 

ondersteuning en onderbouwing bij het opstellen van een 

schooladvies. 

 

Extra bij de weekbrief 

Ik ben sharon dekker, ben 19 jaar oud en woon in Zierikzee samen met mijn ouders en 

broer. Ik volg de opleiding onderwijsassistent aan het Scalda in Goes. Komend jaar loop ik 

op maandag en dinsdag stage in groep 1/2 bij juf Anique.  

Na een hele leuke start in groep 1/2 heb ik er alle vertrouwen in dat het een super jaar 

gaat worden! 

 

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 

10-10-2016 

Fietskeuring VVN; groep 5 t/m 8 

10-10-2016 

Bezoek burgemeester (resultaten 

project ‘groene voetstappen’ in 

ontvangst nemen). 

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

Herfstvakantie 
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Aanvulling:  oproep voor CREA-middag 

Voor de CREA middagen zoeken we ook nog: kleine en grote PLATTE dozen. Ze kunnen 

afgegeven worden bij Ellen, Arjen of Irma, of in de speelzaal van de kleuters worden 

gezet. We hebben er 75 nodig! 

 

Extra bij de weekbrief 

Als bijlage bij deze weekbrief zit wat extra informatie: 

- Overzicht VVN; veilige fiets. 

- VakantiemiX van Kibeo 

- Informatieavond pleegzorg 
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