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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017 
 

     

Regels verlof 

Soms wordt door ouders / verzorgers verlof gevraagd buiten 

de geplande schoolvakanties en andere vrije dagen. 

Het Regionale Bureau voor Leerlingzaken is duidelijk over 

welke argumenten gegrond zijn en welke niet. Dit dient door 

de ouders/verzorgers en de school nageleefd te worden. 

 

Als bijlage bij deze weekbrief zit een flyer waarin de afspraken 

rondom het aanvragen van extra verlof worden uitgelegd. 

 

 

Schaatsles Groep 3 

Woensdag 15 februari krijgen de kinderen van groep 3 

schaatsles.    

 

We gaan lopend naar het Havenplein, waar we vanaf 9:00 

uur les krijgen. 

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen handschoenen en een 

muts of helm bij zich hebben? 

Eigen schaatsen, mits het geen Noren zijn, mag je natuurlijk 

ook mee nemen. 

Vanaf 9:30 uur is het vrij schaatsen en om 10:00 uur lopen we 

weer  voldaan en vast met rode kleuren op de wangen naar 

school terug. 

 

 

 

Op de agenda: 

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

Cito-toetsen groep 1 t/m 8 

13-02-2017 

Bijeenkomst Leerlingenraad 

15-2-2017  

Schoolschaatsen groep 3 

15-2-2017  

Schoolschaakkampioenschap 

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 

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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De andere leerlingen van groep 4 tot en met groep 8 schaatsten op de volgende 

momenten: 

· 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 

 

Schoolschaaktoernooi 

Woensdag 15 februari vindt het jaarlijkse schoolschaakkampioenschap plaats in de 

Pontes.  

Onze school doet mee met één team, bestaande uit Aram (gr. 7), Ismail, Nure en Bram 

(allen uit gr. 6). Het toernooi begint om 13.30uur. Iedereen is welkom om ons team aan te 

komen moedigen. Veel succes, mannen! 

 

Leerlingenraad nieuws 

Afgelopen week zijn wij,  Mariama en Quinty, de klassen langs geweest met de 

ideeënbus. Dat hebben we gedaan om kinderen te vertellen dat als ze ideeën hebben, 

ze die in de bus kunnen doen. 

We hebben gezegd waar de ideeënbus staat. Elk idee wordt door de leerlingenraad 

bekeken en besproken in de vergadering. Wij kijken dan samen met juf Irene of het idee 

haalbaar is. In de teamvergadering en met meester Jeroen wordt het idee dan ook 

besproken. 

We vonden het samen best eng om we dat niet zo vaak doen zo langs de klassen. We zijn 

heel trots dat het gedaan hebben. 

Als u benieuwd bent hoe onze eigengemaakte ideeënbus er uit ziet, kom dan gezellig 

een keertje kijken. 
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