
 
  

www.tkofschip.obase.nl                                                                     www.facebook.com/tkofschipzierikzee 

 

   

  
 

 

 

KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
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Overblijf 

Indien de kinderen gebruik maken van een overblijfcontract, 

bestaat de mogelijkheid dit in 2 keer te betalen. De eerste 

termijn was in september 2016, de tweede termijn is deze 

maand. 

 

Verkeersexamen groep 7 

Op donderdag 6 april is het theoretisch verkeersexamen voor 

de kinderen van groep 7. Op examen.vvn.nl kunnen de 

leerlingen oefenexamens maken. Op vrijdag 7 april is het 

praktisch verkeersexamen. De kinderen hebben hiervoor 

afgelopen maandag de te rijden route gekregen. Deze kan 

vooraf dus geoefend worden.  

De kinderen moeten vrijdag 7 april op de fiets naar school 

komen.  

 

Beukenhaag 

In de volgende stap naar het verbeteren van ons schoolplein 

gaan we een beukenhaag planten aan de voorzijde van 

onze school. Zo kunnen we het aanzicht van de school wat 

‘groener’ laten worden. Deze beukenhaag krijgen we van de 

ouders van Sarah (groep 6) en Wessel (groep 8); bedankt 

daarvoor! 

 

We gaan deze haag volgende week vrijdag (31 maart) om 14:00 uur met een aantal 

leerlingen planten. We zoeken nog hulp om dit mee te begeleiden, graag bij meester 

Jeroen opgeven indien u kunt helpen.  

We zijn tevens op zoek naar een aantal steekschoppen die we bij het planten van de 

haag willen lenen. Indien u deze te leen heeft, ook graag aangeven bij meester Jeroen.  

 

Op de agenda:  

13-3-2017 t/m 24-3-2017 

Project Sawasdee 

22-3-2017  

Boomfeestdag 

29-3-2017  

Filmmiddag NSA 

5-4-2017  

Schoolvoetbaltoernooi jongens 

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 
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Pop up store 

De kinderen van groep 1 en 2 zetten zich, naast heitje voor een karweitje, nog op een 

andere manier in om geld op te halen voor het goede doel Sawasdee. 

Aanstaande vrijdag (24 maart) van 11:00 uur tot 12.00 is er een heuse pop up store, u 

bent allemaal van harte welkom (zie flyer). 

 

Filmmiddag 

Op woensdag 29 maart 2017 wordt er weer een filmmiddag georganiseerd door de 

Ouderraad. Als bijlage vindt u de uitnodiging. 
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