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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 21 JUNI 2017 
 

        

Groepsindeling schooljaar 2017-2018 

We hebben inmiddels (grotendeels) zicht op de 

groepsindeling voor volgend schooljaar. We hebben, binnen 

de middelen die we hebben, een verdeling gemaakt waarbij 

we zo goed mogelijk kunnen afstemmen op alle kinderen. 

Naast de aantallen per groep, kijken we daarbij ook naar de 

onderwijsbehoeften die de leerlingen hebben en de expertise 

van de leerkrachten. 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep  

1  

Juf Irene Juf Irene Juf Bea Juf Bea Juf Bea 

Groep  

2  ¹ 

Juf Irma Juf Irma Juf Anique Juf Anique Juf Anique 

Groep  

3/5  ² 

 

Juf Petra en 

juf Edith 

Juf Petra en 

juf Edith 

Juf Saskia en 

juf Edith 

Juf Saskia en 

juf Edith 

Juf Saskia en 

juf Edith 

Groep  

4   ³ 

Juf Nadine  Juf Nadine  Juf Nadine  Juf Nadine  Juf Nadine  

Groep 

6/7a 

Juf Miranda  Juf Miranda  Juf Miranda Juf Miranda Juf Irene 

Groep 

7b/8    

Meester 

Arjen 

Meester 

Arjen 

 

Meester  

Arjen 

Meester 

Arjen 

Meester  

Arjen 

 

¹ Omdat juf Anique locatieleider wordt, zal ze de schoolleidersopleiding gaan doen. 

Afhankelijk van de lesdagen van deze opleiding zouden de lesdagen van juf Irma en juf 

Anique nog wat kunnen verschuiven. 

² We kiezen voor een combinatiegroep 3/5 met ondersteuning van juf Edith. Deze 

samenstelling past onder andere mooi wat betreft de aantallen en onderwijsbehoeften + juf 

Edith zal vooral in groep 3/5 worden ingezet, maar voor specifieke hulpvragen uit de 

bovenbouw, zal juf Edith daar ook ondersteunen. 

³ Juf Annelies is nog niet hersteld. We zullen de hele week met juf Nadine in groep 4 gaan werken. 

 

Zoals u ziet in het overzicht zijn de groepen 1 en 7 gesplitst. De ouders/verzorgers van 

deze leerlingen zullen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht van deze 

verdeling. 

 

Op de agenda:  

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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Diplomazwemmen groep 5: 

Wat een feestje was het dinsdag!! Heel veel kinderen uit groep 5 mochten 

diplomazwemmen.  Best een beetje zenuwachtig waren ze wel, maar hun harde werken 

is beloond.  

Jullie allemaal  van harte gefeliciteerd. Voor sommige kinderen lukte het afzwemmen nog 

net niet, blijven oefenen hoor…….. jullie zijn er echt dichtbij zei badmeester René. 

Iedereen heeft het diploma A of B, of C en zelfs Zwemvaardigheid 1 mogen ontvangen. 

Tof dat er zoveel ouders, opa's en oma's onze zwemmers hebben aangemoedigd. 

Na afloop hadden de zwemmoeders voor ons allemaal een heerlijk ijsje. Super bedankt.  

Er waren ook ijsjes voor groep 4. Wat een heerlijke dag was het zo. 

                         

 

Opgave overblijf volgend schooljaar 

Het schooljaar loopt al weer op het einde en zijn we al bezig met de voorbereidingen van 

het nieuwe schooljaar. Graag zouden we weten welke kinderen er volgend schooljaar 

gebruik willen gaan maken van de overblijfmogelijkheid. 

Als bijlage van deze weekbrief vindt u een opgaveformulier. 

De kinderen die nu al gebruik maken van de overblijf krijgen a.s. donderdag een 

papierenversie mee naar huis. 

We vragen u om indien mogelijk deze ingevuld zo spoedig mogelijk weer in te leveren op 

school. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij Carolien Waleboer. Zij is te bereiken via 

het volgende emailadres: rembow@zeelandnet.nl  of via telefoonnummer: 0642395046. 

Ook is zij dagelijks op school tijdens de overblijf. 

http://www.tkofschip.obase.nl/
mailto:rembow@zeelandnet.nl
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Bijlage 

Als bijlage bij deze weekbrief vindt u een nieuwsbrief van GVO. 

 

Huttendorp 

De laatste week van de schoolvakantie (22, 23, 24 augustus) wordt door de Stichting Hart 

van Poortambacht het Huttendorp georganiseerd. Als uw kind mee wilt doen, dan kunt u 

het inschrijfformulier uitprinten, invullen en inleveren bij de receptie van de Pontes; zoals 

het ook in het uitnodiging staat. Mocht u geen printer hebben dan kunt u een exemplaar 

aan de school vragen of u kunt gerust naar de Pontes bij de receptie; daar wordt u ook 

geholpen! 

 

Als bijlage bij deze weekbrief vindt u de uitnodiging. 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Hart van Poortambacht 
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