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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 13 SEPTEMBER 2017 
 

        

Inloopmoment 

We zijn weer  fijn opgestart en uw kind wil vast graag laten zien hoe het er in de groep 

aan toe gaat. Op 19 en 21 september kunt u weer een kijkje nemen in de groep van uw 

kind. U bent van harte welkom vanaf  08.30 uur, rond 09.00 willen we dan weer gaan 

starten met de lessen.  

 

Leestassencontrole 

In groep 1 en 2 zijn de leestassen weer meegegaan. We zoeken nog 1 ouder die wil 

helpen om de leestassen te controleren wanneer ze weer terug komen op school. Graag 

doorgeven aan juf Irma.  

Meenemen speelgoed naar groep 1/2 

We merken dat er veel kinderen uit groep 1/ 2  knuffels en speelgoed mee naar school 

nemen, we willen dit graag zo veel mogelijk beperken. Op school zien we dat kinderen er 

weinig of niets mee doen en het alleen maar kwijt kan raken. Als een kind jarig is geweest 

en wil graag wat laten zien is dat natuurlijk prima.  

Luizencontrole 

Er zijn helaas weer luizen gesignaleerd in de school. Het is daarom goed uw kind 

regelmatig te controleren, zodat er snel gehandeld kan worden bij het constateren van 

de hoofdluis.   

Zie de bijlage voor extra info en hoe we hier mee omgaan op school. 

Maandag 25 september komen onze luizenmoeders alle kinderen op school weer 

controleren.  

Vervanging groep 6/7 

Juf Irene zal tot aan de herfstvakantie nog geen lesgeven aan groep 6/7 op vrijdag. Tot 

die tijd zullen we zorgen dat de vervanging zo goed mogelijk geregeld is.   

Juf Anique heeft komende week scholing in Breda. Zij is a.s. dinsdag niet op school. 

Woensdag is zij op school, maar heeft zij dan directietaken. Juf Irma is dan op woensdag 

20 september  in groep 2 
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Schoolreizen 

Vanwege het weer hebben we de plannen rondom de schoolreizen even moeten 

omgooien. We waren blij dat de reacties van de kinderen zo positief waren.  De groepen 

3-4-5 zijn gisteren naar het Arsenaal en Bambini geweest. Dat was een super leuke dag.  

 De groepen 1 en 2 gaan donderdag naar ’t Klokuus in ’s Heer Arendskerke.  

De schoolreis van groep 6 en 7 naar Duinrell is ook uitgesteld 

ivm het slechte weer.  

 

Week tegen Pesten (18-22 september) 

Komende week is het weer de Week Tegen Pesten. Het thema 

dit keer is ‘Online pesten, pak het aan!’. Online pesten is een 

probleem dat tegenwoordig aan de orde van de dag is en 

verstrekkende gevolgen kan hebben. Daarom vinden wij het 

erg belangrijk om op ’t Kofschip aandacht aan te besteden. 

We gaan dit thema in ieder geval behandelen in de groepen 

6/7 en 8.  

 

Als bijlage: 

-flyer informatiebijeenkomst pleegzorg 

- De Jeugdtheaterschool Zeeland gaat weer van start met 

een nieuw seizoen. 

Zij willen leerlingen van 7,8,9,10,11 jaar graag uitnodigen om 

naar de gratis open les te komen op donderdag 21 

september.  

 

 

Op de agenda:  

 

14 september  

Schoolreis groep 6/7 

 

19 en 21 september 

Inloopmoment(kijkje in de groepen) 

 

18 t/m 22 september 

Oudervertelgesprekken 

 

27 september 

Start kinderpostzegelactie 

 

4 oktober 

Start Kinderboekenweek 

 

10 oktober 

Schoolfotograaf 

 

12 oktober  

Show Mad Science (onder  schooltijd) 

 

13 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 
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