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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 12 APRIL 2017 
 

       

Gymzalen Pontes 

Vanwege de examenperiode op het voortgezet onderwijs 

kunnen wij een aantal weken geen gebruik maken van de 

gymzalen in de Pontes. Dit betreft de volgende data: 

- Woensdag 19 april 2017 

- Woensdag 10 mei 2017 

- Woensdag 17 mei 2017 

- Woensdag 24 mei 2017 

Wij zullen in deze weken uiteraard zorgen voor alternatieve 

bewegingslessen. 

 

Vrijwilligers  

De data voor de uitleg voor vrijwilligers van het strandproject is 

een week verschoven. De nieuwe momenten zijn:  

- Woensdag 19 april 19.00-21.00 uur 

- Donderdag 20 april 19.00-21.00 uur 

Locatie: Brede school, Emil Sandströmweg 66, Zierikzee 

 

Er hebben zich al heel wat vrijwilligers aangemeld, maar we er 

zeker nog wat meer gebruiken.  

Aanmelden kan bij juf Anique (a.volkeri@obase.nl). 

 

Eindtoets groep 8 

De leerlingen van groep 8 hebben op dinsdag 18 april 2017 en 

woensdag 19 april 2017 de IEP-eindtoets.  

 

 

 

 

Op de agenda:  

12-4-2017  

Schoolvoetbaltoernooi meisjes 

14-4-2017 t/m 17-4-2017 

Goede vrijdag en Pasen; leerlingen 

vrij 

18-4-2017 t/m 19-4-2017 

IEP-eindtoets groep 8 

21-4-2017  

Koningsspelen 

22-4-2017 t/m 7-5-2017 

Meivakantie 

8-5-2017 t/m 24-5-2017 

Project Kunst groep 1 t/m 8 

8-5-2017 t/m 9-5-2017 

Kleding Bag2school inzamelen 

25-5-2017 t/m 26-5-2017 

Hemelvaartsdag en de vrijdag 

daarna; leerlingen vrij 

1-6-2017  

Obase strandproject  

(reservedata; 2 en 6 juni 2017) 

5-6-2017  

Pinksteren; leerlingen vrij 
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Koningsspelen 

Vrijdag 21 april doen we weer mee met de Koningsspelen. We beginnen de ochtend met 

een warming-up op het plein, waarna we in de klassen gaan genieten van een heerlijk 

Koningsontbijt. Na het ontbijt is er voor de groepen 1 t/m 4 een sportief programma op 

school bedacht. 

Voor de groepen 5 t/m 8 zijn er sportworkshops te volgen in Laco. Deze leerlingen moeten 

zorgen dat ze deze dag op de fiets zijn en een lunchpakket bij zich hebben. Elke groep 

volgt 3 workshops. Deze workshops duren tot 14.00 uur.  

 

Groep 5:    rugby, turnen, handbal 

groep 6/7: hockey, atletiek, volleybal 

groep 7/8: korfbal, zwemmen, rugby 

 

De kinderen van groep 7/8 moeten dus ook zwemspullen meenemen! 

 

 

 

 

HVO en GVO 

De leerlingen van groep 3 tot en met groep 7 krijgen vandaag, woensdag 12 april 2017, 

een brief en aanmeldingsformulier mee naar huis voor HVO en GVO in schooljaar 2017-

2018.  

Graag de formulieren weer voor vrijdag 21 april 2017 inleveren bij de leerkracht. 

 

Bag2school 

Als u in de meivakantie uw kledingkast opruimt of winterkleding wegzet en zomerkleding 

naar voren haalt, wilt u de kleding die u weg doet bewaren voor de Bag2school? 
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10 mei 2017 wordt de kleding, die u vanaf maandag 8 mei 2017 brengt, opgehaald. Niet 

alleen kleding, maar ook gordijnen, dekbedovertrekken en schoenen die u weg wilt doen 

graag bewaren voor de Bag2school. 

 

De zakken mogen worden neergezet in de hal van de school. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

Team OR. 
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