
 
  

www.tkofschip.obase.nl                                                                     www.facebook.com/tkofschipzierikzee 

 

   

  
 

 

 

KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 9 NOVEMBER 2016 
 

           

Schoolfruit 

Wij doen mee aan het project ‘EU-Schoolfruit’.  

Vanaf vandaag, tot en met 10 april 2017, krijgen de kinderen 3 

maal per week fruit in de ochtendpauze. 

Het schoolfruit wordt iedere week op dinsdag geleverd, 

daarom hebben we ervoor gekozen het aan de leerlingen op 

woensdag, donderdag en vrijdag aan te bieden. Op deze 

dagen eten we dus fruit (en groente) in de kleine pauze.  

Het is niet de bedoeling dat deze 3 dagen koeken en 

dergelijke worden genuttigd in de ochtendpauze. Wanneer u 

toch iets extra’s wilt meegeven, dan (dus) fruit of groente. 

 

Bag 2 School, 

Vandaag krijgt uw kind een Bag2school zak mee naar huis, zou u deze zak willen vullen 

met de kleding die u niet meer gebruikt of weg wil doen. De zak die u heeft gevuld kunt u 

brengen naar de school vanaf maandag 21 november tot en met dinsdag 22 november 

tot 9.00 uur. Om 9.00 uur worden alle gevulde zakken opgehaald door een Bag2school 

vracht. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Team OR   

 

 

Op de agenda: 

9-11-2016  

Nationaal Schoolontbijt  

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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 Schoolzwemmen groep 5. 

LACO  organiseert voor alle leerlingen die dit schooljaar komen schoolzwemmen, dat is 

dus voor groep 5, een les ‘Wak-zwemmen’. Ondanks dat wij pas de 2e helft van het 

schooljaar gaan zwemmen mogen wij deze les ook komen volgen. 

We gaan dinsdag 22 november; van 13.00 uur tot 14.00 uur. 

Groep 5 zal dan op school blijven eten om tijdig bij LACO te kunnen zijn + ze moeten 

hun zwemspullen met kleding (T-shirt, korte broek, schoenen) en fiets die dag meenemen. 

 

Veters strikken in groep 1/2 

Deze week zijn we gestart met de veterstrik diploma's. De kinderen oefenen thuis op het 

veters strikken, wanneer ze het onder de knie hebben, mogen ze op school laten zien dat 

ze het kunnen! Natuurlijk ontvangen ze dan een prachtig veterstrik diploma! 

Tip: oefen met schoenen van volwassenen en eventueel met twee kleuren veters, zodat 

ze goed zien hoe het veter strikken precies gaat!  

 

Voorstellen 

Sinds afgelopen donderdag ben ik de juf van groep 4 en 5. Hier zal ik Juf Ellen gaan 

vervangen. Daarom wil ik me graag even voorstellen.  Mijn naam is Nadine Stouten. Ik zal 

op donderdag en vrijdag les geven in groep 4 en 5.  

Na mijn opleiding ben ik als invaller aan de slag gegaan op verschillende scholen, hier op 

het eiland. Vanaf december 2015 ben ik werkzaam op De Klimop, in Dreischor, in groep 3 

en 4. Dit betreft een langdurige vervanging waardoor ik op maandag, dinsdag en 

woensdag nog werkzaam ben op De Klimop. 

Na mijn eerste kennismaking kijk ik uit naar het verloop van het schooljaar.  Mochten er 

vragen zijn, loop gerust even binnen! Tot donderdag, Juf Nadine. 
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Extra bij de weekbrief 

Als bijlage bij deze weekbrief zit wat extra informatie: 

- Een brief van de schoolfotograaf. 
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