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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 24 MEI 2017 
 

        

Verkeersouder 

Wij werken reeds op diverse manieren aan de 

verkeersveiligheid en verkeerseducatie op onze school. Toch 

zijn we van mening dat we nog extra aandacht kunnen 

besteden aan, onder andere, meer praktische verkeerslessen. 

Om dit te regelen wordt vanuit VVN geadviseerd om als 

school een ‘verkeersouder’ aan te stellen. 

Via onderstaande link kunt u daar wat meer informatie over 

lezen: 

https://vvn.nl/verkeersouder-worden 

Wie interesse heeft deze taak op zich te nemen kan dat 

aangeven bij meester Jeroen. Bij voorbaat dank. 

 

Moeder- en vaderdagcadeautjes 

De kinderen maken ieder jaar, in alle groepen, een presentje 

voor moeder- en vaderdag. Er zijn ook kinderen die de 

behoefte hebben om niet 1 maar 2 cadeautjes te maken 

voor moeder- of vaderdag; bijvoorbeeld in gezinnen waar 

sprake is van gescheiden ouders. 

Wij willen graag tegemoet komen aan de behoeftes van deze 

kinderen en willen daarom graag de afspraak maken, dat u 

het tijdig bij de betreffende leerkracht aangeeft wanneer er 

behoefte is aan meer dan 1 cadeautje voor moeder- of 

vaderdag. 

 

Eindejaarsfeest 

Op donderdag 13 juli 2017 vieren we het eindejaarsfeest met 

alle kinderen. Wij zorgen voor een lekker lunch voor alle 

kinderen.  

 

Op de agenda:  

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

Project Kunst groep 1 t/m 8 

24-05-2017 

Afsluiting Project Kunst 

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

Hemelvaartsdag en de vrijdag 

daarna; leerlingen vrij 

1-6-2017  

Obase strandproject  

(reservedatum; 2 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 

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 
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Eten en drinken voor de kleine pauze in de ochtend nemen 

de kinderen wel zelf mee. Deze dag zullen we een 

continurooster hebben; de kinderen eten allemaal op school 

en zijn om 14:00 uur uit.  

We zullen deze dag diverse leuke activiteiten voor de 

kinderen organiseren…. we kunnen veel extra hulp bij 

gebruiken op deze dag (zoals het helpen bij spelletjes, 

knutselen en eten/drinken verzorgen).  

U kunt het bij de leerkrachten aangeven wanneer u deze 

dag hulp kunt bieden. Bij voorbaat dank. 

 

Insmeren zonnebrandcrème kinderen groep 1 en 2 

Nu het zulk lekker weer is en de zon wat meer gaat schijnen 

en de jassen uit gaan, is ook het smeren met 

zonnebrandcrème erg belangrijk. 

Wij gaan er van uit dat de kinderen thuis ingesmeerd met zonnebrandcrème worden.  

De kinderen die overblijven, smeren wij in de middag nogmaals in.  

 

OPROEP SCHOENEN 

Wij, groep 1 en 2, kunnen nog steeds leuke schoenen gebruiken voor onze huishoek en 

schoenenwinkel. Bent u uitgekeken op die hakken, of laarsjes of gewoon toe aan iets 

nieuws, dan kunt u uw schoenen afgeven bij de juffen van groep 1/2. Ook met volwassen 

schoenen kunnen wij leuk spelen.   

 

Kindertheater Anywave 

Op woensdag 7 juni, om 15.00 uur,  gaat Anywave van start met het gratis kindertheater; 

‘Het elfje met de kaplaarzen’. 

Hieronder een samenvatting van de voorstelling: 

Els het elfje woont in het bos en doet de hele dag wat ze het liefste doet: dansen. De 

bewoners van het bos vinden allemaal dat Els goed kan dansen, behalve Razella de 

plaagheks.  

Iedere bosbewoner is bang voor Razella. Want ze plaagt iedereen. Razella kan Els niet 

uitstaan. Op een kwade dag besluit Razella om Els te pesten, door haar het dansen 

onmogelijk te maken. Ze raadpleegt haar toverboek.  

 

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 

28-7-2017  

Start nieuw schooljaar 
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Hieruit haalt ze een toverspreuk waardoor Els voor altijd loodzware kaplaarzen aan haar 

voeten krijgt. Razella is uiterst tevreden als Els met de zware toverkaplaarzen door het bos 

strompelt.  

Voor Els breekt echter een verdrietige tijd aan. Ze kan nooit meer dansen met die zware 

kaplaarzen.  

Hoe moet ze hier toch uitkomen? Misschien kunnen kinderen helpen. Sebastiaan, de 

verhalenverteller, denkt dat hij Els met de kinderen wel kan helpen. Maar of dat ook echt 

lukt, is nog maar de vraag… 

 

Bag2School 

Met de actie Bag2School hebben we een mooi bedrag van 157,50 euro opgehaald voor 

de school.  

Bedankt voor jullie bijdrage. 

Als bijlage bij deze weekbrief vindt u het certificaat van Bag2School. 

 

Wandelvierdaagse 

Als bijlage bij deze weekbrief vindt u het formulier voor de wandelvierdaagse. De 

leerlingen krijgen dit formulier ook, op papier, mee naar huis. 
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