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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 19 APRIL 2017 
 

 

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.  

 

Groep 1 t/m 4: 

De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te 

nemen voor de ochtend pauze.  Zij krijgen dit van school.  

Het zou heel leuk zijn als iedereen vrijdag iets aandoet in het 

rood-wit-blauw-oranje… 

De vakantie begint om 12.00 uur. 

 

Groep 5 t/m 8: 

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, daarna zijn 

de kinderen vrij.  

De kinderen van groep 5 en 6 gaan dan met de juf terug naar 

school of worden opgehaald bij Laco Sportcentrum. De 

kinderen van groep 7 en 8 mogen op eigen gelegenheid 

terug naar huis. 

 

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! 

 

Op de agenda:  

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 

9-6-2017  

Trouwfeest juf Nadine (groep 4 en 5) 

10-6-2017  

Feest Obase strandproject  

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

Wandelvierdaagse 
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Hulp bij de Koningsspelen 

Voor komende vrijdag 21 april is meester Arjen, voor groep 7-8, nog op zoek naar een 

extra begeleider. Dit voor bij het fietsen en indien nodig bij de kleedkamers.  

Bij voorkeur een vrouw in verband met de begeleiding van de meisjes. Graag aanmelden 

bij meester Arjen. 

 

HVO en GVO 

De leerlingen van groep 3 tot en met groep 7 hebben vorige week 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 

Vandaag krijgt uw kind een Bag2school zak mee naar huis, zou u deze zak willen vullen 

met de kleding die u niet meer gebruikt of weg wilt doen? De zak die u heeft gevuld kunt 

u brengen naar de school vanaf: maandag 8 mei 20017 tot en met woensdag 10 mei (tot 

9.00 uur).  

Om 9.00 uur worden alle gevulde zakken opgehaald door een Bag2school vracht. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Team OR. 

 

 

 

 

 

Telefonische bereikbaarheid school 8 mei 2017 

Op maandag 8 mei 2017 worden nieuwe telefoons geïnstalleerd op onze school. Hierdoor 

kan het zijn dat de school een aantal momenten telefonisch niet bereikbaar is op deze 

dag. In het geval u de school niet kunt bereiken en toch telefonisch contact wilt hebben, 

kunt u het mobiele nummer van meester Jeroen bellen: 06-51704889 
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Schoolfruit 

Als vervolg op het EU-schoolfruitproject nemen vanaf donderdag 11 mei 2017 de 

kinderen op iedere donderdag en vrijdag zelf groente of fruit mee als pauzehap voor de 

kleine pauze. 

 

Op zoek naar: 

Wij zoeken heel veel wasmiddelflessen, liefst met dop. (Fleuril, Robijn, Ariël, alles is 

welkom). 

Kleur of grootte maakt niet uit. Als u lege heeft staan,  dan kunt u  deze inleveren in groep 

4/5.  

 

 

Krentenbaard 

In de onderbouw is krentenbaard bij een leerling geconstateerd.  

 

Bijlage  

Als bijlage vindt u: 

- Een flyer van beachvolleybal vanuit SMWO. 

- Een flyer van Koningsdag in Zierikzee. 

- Nieuwsbrief vanuit HVO. 

 

Fijne vakantie ! 

Wij wensen u allemaal een fijne meivakantie en zien de leerlingen weer 

graag terug op maandag 8 mei. 
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