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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 30 AUGUSTUS 2017 
 

        

Start schooljaar 

We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad. 

We waren blij om alle kinderen afgelopen maandag weer te 

mogen begroeten. 

Dit schooljaar gaan we verder met het vormgeven van de 

visie van ’t Kofschip. Het team was hier vorig jaar al achter de 

schermen hard over aan het nadenken, maar dit schooljaar 

zal dit een steeds duidelijkere vorm gaan krijgen en ook 

veranderingen met zich mee gaan brengen. Natuurlijk nemen 

we onze leerlingen in dit proces mee en ook de ouders zullen 

we steeds goed informeren. Betrokkenheid van alle partijen is 

namelijk een belangrijk punt voor ons.  

 

Wij gaan er dit jaar weer alles aan doen om er een mooi 

schooljaar van te maken. 

 

Taakverdeling Directie 

Aangezien meester Jeroen vanaf dit schooljaar ook 

directietaken heeft op Binnen de Veste, zijn er wijzigingen op 

’t Kofschip.  Juf Anique en meester Jeroen vormen samen de 

directie op ’t Kofschip.  

In principe is juf Anique eerste aanspreekpunt. Op maandag, 

dinsdag en vrijdagmiddag staat zij niet voor de klas.  Op de 

overige dagen staat zij voor groep 2 en is zij dus wel op school. 

Heeft u op die dagen vragen die niet kunnen wachten, dan 

kunt u haar altijd aanspreken en kijken wanneer het schikt.   

 

  

 

Op de agenda:  

12 september 

Schoolreis groep 1/ 2 

Schoolreis groep 3/4/5 

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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Wijziging gymtijden 

 

Dag Groepen Tijden 

Woensdag  6/7 8.30 uur tot 10.20 uur 

Woensdag 3/5 en 4 8.30 uur tot 11.25 uur 

Vrijdag 7/8 13.35 uur tot 15.00 uur 

De groepen 3/5, 4 en 6/7  vertrekken vanaf school naar de gymzaal. Groep 7/8 mogen 

zelfstandig naar huis na afloop van de gymles.  

De gymlessen starten vanaf volgende week.  

 

Taakverdeling  OR en MR 

Elk schooljaar proberen we als team de taken op school zo goed mogelijk te verdelen. Dit 

zijn uiteraard heel veel taken.  

Van twee taken willen we u graag op hoogte brengen van wijzigingen: 

- De Ouderraad zal dit jaar worden vertegenwoordigd vanuit het team door juf Bea 

en juf Nadine. 

- Binnen de Medezeggenschapsraad zijn geen wijzigingen, dit blijven; juf Petra, 

meester Arjen en juf Irene. 

 

 

Fruitdagen: donderdag en vrijdag! 

Vorig jaar hebben we meegedaan met het schoolfruit project, dat kinderen stimuleert 

samen groenten en fruit te eten in de klas. Samen met de kinderen hebben we na dit 

project afgesproken op donderdag en vrijdag zelf ook fruit of groenten mee te blijven 

nemen voor de kleine pauze. Ook dit jaar willen we dit graag voortzetten.   

 

Krentenbaard 

In de middenbouw/bovenbouw  is er krentenbaard bij twee leerlingen geconstateerd.   
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Betalingen bijdragen school 

Op school zijn enkele zaken waar wij een bijdrage voor vragen. Ten eerste de vrijwillige 

ouderbijdrage waar we extra activiteiten mee organiseren die niet door de overheid 

bekostigd worden. Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd voor zwemles in groep 5.  

Ook kan het zijn dat u gebruik maakt van de overblijf op onze school. 

 

Binnenkort ontvangt u een mail, waar de betalingen voor u zijn weergegeven voor het 

huidige schooljaar. Indien van toepassingen staan daar ook nog openstaande 

betalingen in vanuit het vorige schooljaar. 

 

Schoolgids 

Als bijlage bij deze weekbrief vindt u de schoolgids met daarbij ook de jaarkalender. 

 

Hulpouder computer groep 1/2 

In groep 1 en 2 starten we weer met de programma’s op de computer. Het is fijn als er 

een ouder is die ons 1 of 2 keer in de week wil komen helpen. Tijdstip is in overleg te 

regelen. Graag aanmelden bij juf Irma of juf Anique 

 

 

Mededelingen groep 1/ 2 

-De verjaardagen van ouders, broertjes en zusjes kunt u ook dit jaar weer noteren op de 

kalender op het gele prikbord bij de ingang, zodat uw kind een tekening kan maken voor 

de jarige. 

-Wilt u deze week de gymschoenen weer meegeven en in de linnen tasjes aan de 

kapstok van uw kind stoppen voor de gymlessen.  

 

Vervangingen 

Juf Irene is de komende twee vrijdagen nog niet in groep 6/7. Vrijdag 1 september wordt 

zij vervangen door juf Destiny.  
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