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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 27 SEPTEMBER 2017 
 

       

Kinderpostzegelactie 

Afgelopen week kregen wij van een andere Zierikzeese school 

het bericht dat zij de kinderpostzegels i.v.m. een studiedag, 

één dag eerder gingen meegeven. Wij hebben besloten om 

ook onze leerlingen de kinderpostzegels op dinsdag i.p.v. 

woensdag mee te geven. Uiteraard hopen wij dat onze 

leerlingen heel veel mogen verkopen. 

 

Ouderportaal 

U ontvangt vandaag ook per mail een brief om u te 

informeren over het ouderportaal. Het ouderportaal is een 

online applicatie waarop ouders/verzorgers digitaal kunnen 

inloggen om informatie van hun kinderen te bekijken. Stap 

voor stap zal dit systeem steeds een stukje verder worden 

opengezet. 

 

Keet in de kerk 

Ook dit jaar hebben wij ons weer opgegeven voor Keet in de 

Kerk. Groep 5 gaat a.s. woensdag 4 oktober naar de eerste 

voorstelling. Deze keer is het thema ‘Flits’, zij maken kennis met 

verschillende soorten muziek. 

 

Bag 2 School 

Op 30 oktober wordt de oude kleding weer opgehaald door 

Bag2 school.  

Als u kleding heeft, die u wel wil doen, wilt u de kleding die u 

weg wil doen bewaren voor onze inzamelingsactie.  

U kunt de kleding, maar ook gordijnen, dekbedovertrekken en schoenen vanaf 

woensdag 25 oktober 2017 op school brengen.  

 

Op de agenda:  

 

 

26 september 

Start kinderpostzegelactie 

 

4 oktober 

Start Kinderboekenweek 

4 oktober 

Keet in de kerk groep 5 

 

5  oktober 

Stakingsdag onderwijs 

 

10 oktober 

Schoolfotograaf 

 

12 oktober  

Show Mad Science (onder  schooltijd) 

 

13 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

 

30 oktober 

Ophalen kleding Bag2 school 
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Het geld wat we per kilo krijgen, gebruiken we weer voor leuke activiteiten voor de 

kinderen.  

 

Een oproep namens de ouderraad, 

 

Wij zijn opzoek naar een opslag ruimte voor de kleding, zodat we het hele jaar door 

kunnen inzamelen. Weet u iemand met een schuur of ruimte, dan horen we het graag.  

We hopen dat er iemand is die ons kan helpen!  

Team OR. 

Kinderboekenweek 

Volgende week woensdag (4 oktober) start de jaarlijkse kinderboekenweek. Het thema is 

dit jaar "griezelen". Uiteraard wordt deze week met alle kinderen op deze dag gestart. De 

kinderboekenweek wordt op vrijdag 13 oktober afgesloten. Ook dit jaar met een 

voorleeswedstrijd op schoolniveau. 

 

Wetenschapsdag 

Graag brengen we u op de hoogte van de Wetenschapsdag op 7 oktober a.s. in de ZB| 

Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. 

In de foyer, de eerste verdieping en de begane grond van de bibliotheek kunnen 

kinderen producten ontwerpen, zoals robots, boten en muziekinstrumenten. Ook kunnen 

ze op onderzoek uit met proefjes en microscopen.  

Dit jaar is het thema van de Wetenschapsdag ‘Technieken van de Toekomst’. 

Kom kijken hoe leuk, interessant en belangrijk wetenschap en technologie zijn! 

In de bijlage vindt u de volledige informatie over deze dag.  

 

Hoofdluis 

Er is hoofdluis geconstateerd in groep 6/7 van onze school. Wij vragen u om bij uw 

kind(eren), maar ook uzelf en andere huisgenoten de haren te (laten) controleren op 

hoofdluis. Bij aanwezigheid van luizen en/of neten (eitjes) verzoeken wij u dit zo spoedig 

mogelijk te melden aan de school.  
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Krentenbaard 

Er heerst krentenbaard in de onderbouw (groep 1 en 2).  

Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. 

Soms verschijnt de infectie op plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn zoals bij eczeem of 

een muggenbulten. De infectie zit meestal in het gezicht rond de neus of mond, maar 

kan zich ook op andere plaatsen voordoen. 

De verschijnselen zijn dat In het begin met een blaasje dat openbarst en waarop een 

gele korst ontstaat. Vervolgens breiden de plekken zich uit, zodat het lijkt alsof het kind 

een baard van krenten heeft. 

We adviseren u met het kind naar de huisarts te gaan wanneer u denkt dat uw kind dit 

heeft. Bij vaststelling van krentenbaard vragen we u dit te melden bij de leerkracht van 

uw kind.  

Kijkt u op de website van ggd Zeeland voor meer info over krentenbaard. 

 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

Over een aantal weken komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen 

waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 

 We starten met een spectaculaire science show op 12-10-2017 (onder schooltijd). 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 

demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en 

stimuleren een onderzoekende leerhouding.   

 

Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de bewegende wetenschap? 

Ga mee op onderzoek naar verschillende energiebronnen op energie-eiland en leer 

meer over de voor- en nadelen van deze bronnen. Leer de verschillende robots kennen 

en meng gekke drankjes om te kijken wat er gebeurt. Heb jij er al zin in? 

  

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en 

beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.  

Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor 

nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om 

thuis verder te leren en experimenteren.  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op ‘t Kofschip. 
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Data van de cursus: 

Dag 1: donderdag 9-11-2017 

Dag 2: donderdag 16-11-2017 

Dag 3: donderdag 23-11-2017 

Dag 4: donderdag 30-11-2017 

  

Starttijd: 15:15 (lessen duren 60 minuten) 

Inschrijven kan via https://inschrijven.mad-science.nl/ 

Inschrijftermijn loopt tot en met: 26-10-2017 

Deelname bedraagt € 49,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science-

polsbandje. 

  

PS; indien het voor u lastig is deze kosten te voldoen en uw kind wil wel graag meedoen 

aan deze cursus kunt u contact opnemen met Leergeld. Een aanvraagformulier is te 

vinden op:  http://www.leergeld.nl/oosterschelderegio/ of via telefoonnummer: 06-

38930371 

 

Bijlagen 

De Meester Breetvelt speeltuin organiseren diverse activiteiten in de herfstvakantie. In de 

bijlage kunt u lezen welke dit zijn en hoe u uw kind hiervoor kunt opgeven.  
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