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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 
 

 

Opening Kinderboekenweek 

Vandaag, woensdag 5 oktober, is de Kinderboekenweek van 

start gegaan. Het thema is ‘Voor altijd jong!’.  

We hebben de opening  feestelijk gevierd met dans en een 

spel. Ook hebben alle groepen een mooi boek cadeau 

gehad. Alleen waren de juffen en meesters wel ineens een 

paar jaartjes ouder geworden…. 

          

               

 

Nieuwe leerkracht 

Juf Ellen zal tot de aanstaande herfstvakantie bij ons werken. We hebben de afgelopen 

periode gezocht naar een geschikte vervanger en kunnen nu melden dat we deze 

hebben gevonden: Juf Nadine Stoute. 

Nadine zal de rest van dit schooljaar werken in groep 4/5. Ze zal, net als juf Ellen, op 

donderdag en vrijdag les geven.. 

 

Op de agenda: 

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 

3-11-2016  

Schoolfotograaf 

5-12-2016  

Sinterklaasfeest 

22-12-2016  

Kerstviering Kofschip 

23-12-2016  

Alle leerlingen om 12:00 uur uit 

26-10-2016 t/m 6-1-2017 

Kerstvakantie 
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Project ‘Groene Voetstappen’ 

Afgelopen maandag zijn we project ‘Groene Voetstappen’ heel sportief 

begonnen; met een echte ‘work out’.  

We zijn heel benieuwd hoeveel stickers de kinderen deze week gaan 

verzamelen.  

Aanstaande maandag komt de burgemeester op school om de 

stickerboekjes in ontvangst te nemen en te luisteren naar de tips die de 

kinderen hebben om de klimaatproblematiek te verminderen. 

 

Oudervertelgesprekken en inloopochtenden 

Vanuit onze ervaringen kunnen we terugkijken op geslaagde oudervertelgesprekken en 

inloopochtenden. We hopen dat u het ook zo heeft ervaren.  

Het was de eerste keer dat we dit zo hebben georganiseerd. Indien u nog tips heeft 

horen we dat graag van u. 

 

Voorstellen 

Hallo, ik ben Joey van den Hummel en ik loop sinds dit schooljaar stage in groep 3.  

Tot het eind van het schooljaar zal ik iedere donderdag en vrijdagochtend te vinden zijn 

in groep 3. Momenteel zit ik in het 2de leerjaar van de opleiding Onderwijsassistent op het 

Scalda in Goes.  Na deze opleiding wil ik graag naar de PABO of de lerarenopleiding. Als 

u nog vragen aan mij heeft, spreek me dan gerust even aan!   

 

Keet in de Kerk 

Groep 4/5 mag woensdag 12 oktober naar de eerste voorstelling van Keet in de Kerk. 

Keet neemt je mee....."Op avontuur met Michiel". Kan deze zeeheld muziek maken? Dat 

gaan we ontdekken in deze muzikale voorstelling.  

We vertrekken woensdag meteen als de bel gaat om naar binnen te gaan. We maken 

een rij en wandelen te voet naar de Nieuwe Kerk. Ga van tevoren thuis naar de wc. De 

voorstelling zal ongeveer een uurtje duren. We gaan dan niet naar de gym. 
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Extra bij de weekbrief 

Als bijlage bij deze weekbrief zit wat extra informatie: 

- Brief ‘workshops’ vanuit de ouderraad 

- Flyer van de theaterschool 
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