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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 14 JUNI 2017 
 

        

Locatieleider Kofschip 

Zoals eerder gecommuniceerd zal Jeroen vanaf volgend 

schooljaar meerscholen-directeur zijn van ‘t Kofschip en 

Binnen de Veste/Vitruvio. We zijn vervolgens op zoek gegaan 

naar locatieleider voor ’t Kofschip, die  naast Jeroen de zorg 

gaat dragen voor de directievoering op ’t Kofschip. Inmiddels 

kunnen we meedelen dat Anique Volkeri deze taak gaat 

invullen.  

Anique zal naast haar leidinggevende taken, ook blijven 

lesgeven op ’t Kofschip. 

 

We zullen samen goed gaan kijken naar de invulling van het 

takenpakket van Anique en Jeroen, daarbij nemen we goed 

de tijd en energie om dit vorm te geven. Uiteraard houden we 

u op de hoogte van belangrijke afspraken en ontwikkelingen 

rondom dit proces.  

 

Bezoek Mr. Breetvelt Speeltuin groep 1 en 2 

Woensdag 21 juni gaan  we, met groep 1 en 2, een bezoek 

brengen aan de Mr. Breetvelt Speeltuin.  

We gaan daar lopend naar toe. De kinderen moeten, om 

12.00 uur, door de ouders bij de speeltuin in de Brauwstraat 

worden opgehaald.  

Is het voor u lastig om uw kind daar op te halen, probeer dit 

dan met andere ouders te regelen.  De kinderen die naar de 

BSO gaan op woensdag, gaan met de juffen mee terug naar 

school. De speeltuin ligt in de Brauwstraat,  in de wijk Malta. 

 

Stopverbod Scheldestraat 

Op de Scheldestraat, voor onze schoolingang, geldt een 

stopverbod. Dit om de veiligheid van de verkeersdeelnemers 

te vergroten. Wij zien toch regelmatig auto’s stoppen om kinderen even te laten 

uitstappen; we verzoeken u vriendelijk om dit niet te doen en hier een 

parkeergelegenheid voor te zoeken. Bij voorbaat dank 

 

Op de agenda:  

13-6-2017 t/m 16-6-2017 

Wandelvierdaagse 

3-7-2017 t/m 6-7-2017 

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 

4-7-2017 t/m 7-7-2017 

Schoolkamp groep 8 

7-7-2017  

Rapport mee naar huis groep 1 t/m 7 

10-7-2017  

Studiedag; leerlingen vrij 

12-7-2017  

Bedankmoment 

hulpouders/verzorgers 

13-7-2017  

Eindejaarsfeest; continurooster, 

leerlingen 14:00 uur vrij 

13-7-2017  

Afscheidsavond groep 8 

14-7-2017  

Leerlingen 12:00 uur vrij 

15-7-2017 t/m 27-8-2017 

Zomervakantie 

28-8-2017  

Start nieuw schooljaar 
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Dag-vierdaagse groep 1 en 2 

Vrijdag 16 juni is de laatste dag van de vierdaagse en dat is voor de kinderen een 

enorme prestatie. Ze krijgen net als bij de avondvierdaagse ook een echte medaille.  Ook 

zullen muzikanten van muziekvereniging Con Amore voor ons spelen bij aankomst.  

Het is dat ook superleuk als er deze ochtend ouders, opa’s of oma’s, buurvrouw, familie of 

kennissen, enz. zijn om de kinderen op school op te wachten.  We verwachten dat de 

gehele stoet rond half 12 bij school terug zal zijn; aan de voorkant van de school in de 

Scheldestraat. 

 

 

Juf Nadine en Lean 

 

 

Via deze weg willen wij kinderen en ouders bedanken voor jullie aanwezigheid en 

inzet om deze dag onvergetelijk te maken. 

Juf Nadine en Lean  
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