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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 20 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. Afgelopen dinsdag 

hadden we het eerste inloopmoment, maar as donderdag 21 

september kunt u ook nog 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.  

 

Vervangingen.   

Juf Anique is maandag en dinsdag niet op school ivm een 

cursus. Juf Irma is dan op woensdag 27 september  in extra 

groep 2. 

 

Schoolreizen 

De schoolreizen van de groepen 1 t/m 5 zijn inmiddels achter 

de rug. Voor een goede datum voor de schoolreis van groep 6 

en 7 zijn we nog op zoek. U hoort hier meer van zodra er meer 

bekend is.  

 

Gezocht!! 

We zoeken een ouder die voor ons de kast met kleding eens 

grondig wil opruimen. Tevens zijn we op zoek naar vooral 

makkelijke meisjeskleding voor de 5-6 jarigen (legging, 

trainingsbroekjes en ondergoed). Wanneer u kleding heeft voor 

de kleuters dan houden wij ons graag aanbevolen.  

 

Babynieuws 

De afgelopen week zijn er een aantal kinderen die er een broertje of zusje bij hebben 

gekregen. Julia uit (groep 8) heeft een zusje met de naam Lauren en Julian (groep 3 en 

Thijmen (peutergroep)) en  een broertje Robin. Ook Ismaïl (groep 7), Gelud (groep 5), 

 

Op de agenda:  

 

 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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Maria (groep 4),  Omran (groep 2), en Adam(peutergroep) hebben deze week een zusje 

Mariam gekregen.  

In de zomervakantie hebben Yassin (groep 4) en Ibrahim (groep 2) ook een broertje Ilias 

gekregen. 

 

 We willen hierbij alle families feliciteren met de geboorte van hun baby en veel geluk 

gewenst!  

  

Verkiezingen kinderburgemeester 

Binnenkort starten de verkiezingen rondom het kinderburgemeesterschap weer. Wie weet 

is uw kind wel heel enthousiast om hier aan mee te doen. Houd hiervoor de website van 

de Gemeente Schouwen Duiveland goed in de gaten.  

 

Opvoedfestival 

De afdeling Jeugd en onderwijs heeft samenwerking met SMWO en GGD een 

opvoedfestival voor zowel jeugdigen als hun (mede)opvoeders samengesteld. Deze dag 

zal plaatsvinden op woensdag 4 oktober. Er zullen de hele dag door gratis activiteiten 

zijn, voor zowel kinderen als ouders bijvoorbeeld, maar ook oppasoma’s en opa’s, 

leerkrachten en andere medeopvoeders zijn van harte welkom. De dag zal in de 

ochtend gericht zijn op de jongste kinderen, van 0 tot 4 jaar (met babymassage, 

workshop Peuter in zicht etc.). Vanaf half 2 zal de dag van start gaan voor de 

basisschoolkinderen (met een kinderactiviteit, clown, gratis inloopspreekuur etc.) en om 4 

uur start de dag voor de kinderen van het voortgezet onderwijs (met een dj-workshop, 

kickbox clinic etc.). In de avonduren is er nog een Bijeenkomst van de GGD over 

opvoeden en pubers.  

 

Het doel van de dag is om de aanwezige organisaties te laten zien wat ze doen en hulp 

geboden kan worden. Deze dag wordt georganiseerd zodat opvoederw elkaar kunnen 

ontmoeten en kunnen inspireren met betrekking tot opvoedkwesties. Aanwezige 

organisaties zijn: gemeenteconsulenten, GGD, SMWO, Jeugdsportfonds en Stichting 

Leergeld, Indigo, Eduqa, Vluchtelingenwerk en Sense.  
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Pleintjesactiviteit 

De pleintjesactiviteit, georganiseerd door SMWO, start waarschijnlijk begin oktober… nog 

een paar weken geduld dus.  

Zodra de we exacte startdatum weten zullen we dit communiceren. 

 

Bijlagen; 

-Informatie over de inloop in groep 1 en 2. 
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