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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 28 JUNI 2017 
 

        

Lokaalindeling schooljaar 2017-2018 

We willen nu en in de toekomst steeds meer en beter kunnen 

aansluiten bij de ontwikkelingen van de kinderen. Een manier 

om dit vorm te geven is dat we de leerlingen meer kunnen 

laten meedoen en samenwerken met andere groepen + dat 

we daarnaast beter gebruik gaan maken van alle ruimtes is  

de school. 

We zullen daarom ook wat wijzigingen aanbrengen in het 

gebruik van de lokalen. De belangrijkste verandering daarbij is 

dat (per volgend schooljaar) in het huidige lokaal van groep 3 

de groep 7/8 zal zitten en de groep 3/5 (dus) in het huidige 

lokaal van groep 7/8. 

 

Schoolkamp groep 8 

Groep 8 zal van dinsdag 4 juli tot en met vrijdag 7 juli op 

schoolkamp zijn. We wensen ze heel veel plezier! 

De leerlingen van groep 7, uit de klas van meester Arjen, zullen 

deze week les krijgen van andere meesters en juffen uit onze 

school. 

 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad 

Science! 

Het duurt nog even maar in het najaar komt Mad Science een 

wetenschap & techniek cursus verzorgen waar de kinderen 

van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 

 

We starten met een spectaculaire science show op 12-10-2017 

(onder schooltijd). 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze 

experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de 

belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.   

 

 

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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Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de bewegende wetenschap? 

Ga mee op onderzoek naar verschillende energiebronnen op energie-eiland en leer 

meer over de voor- en nadelen van deze bronnen. Leer de verschillende robots kennen 

en meng gekke drankjes om te kijken wat er gebeurt. Heb jij er al zin in? 

 

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en 

beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.  

Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor 

nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om 

thuis verder te leren en experimenteren.  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op ‘t Kofschip. 

 

Data van de cursus: 

Dag 1: donderdag 9-11-2017 

Dag 2: donderdag 16-11-2017 

Dag 3: donderdag 23-11-2017 

Dag 4: donderdag 30-11-2017 

 

Starttijd: 15:15 (lessen duren 60 minuten) 

Inschrijven kan via https://inschrijven.mad-science.nl/ 

  

Inschrijftermijn loopt tot en met: 26-10-2017 

Deelname bedraagt € 49,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science-

polsbandje. 

 

PS; indien het voor u lastig is deze kosten te voldoen en uw kind wil wel graag meedoen 

aan deze cursus kunt u contact opnemen met Leergeld. Een aanvraagformulier is te 

vinden op:  http://www.leergeld.nl/oosterschelderegio/ of via telefoonnummer: 06-

38930371 

 

Hulp gevraagd bij eindejaarsfeest 

Op donderdag 13 juli organiseren we het eindejaarsfeest voor alle leerlingen. We kunnen 

daarbij nog veel hulp gebruiken om alle spelletjes en dergelijke goed te laten verlopen. 

Wie kan en wil helpen….graag! Aanmelden kan bij de leerkrachten. 
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EHBO-examen 

Groep 8 heeft aanstaande vrijdag het EHBO–examen. We wensen de leerlingen veel 

succes! 

 

Instrument op school 

Vanuit de Zeeuwse Muziekschool wordt donderdagmiddag in de klas van groep 6/7 

kennis gemaakt met de klarinet. De kinderen komen meer over het instrument te weten 

en mogen zelf ook uitproberen hoe het is om op de klarinet te spelen.  

 

Bezoek bij gemeentehuis groep 7B/8: 

Groep 7b en 8 gaan komende donderdag (29 juni) op bezoek bij de gemeente. Zij mogen 

de burgerzaal bezoeken en het gemeente archief. Ook krijgen zij uitleg over de werking 

van het gemeentebestuur.  

 

Juf Lizette: Groot Nieuws 

Wat een leuk nieuws had juf Lizette voor de kinderen van groep 1 afgelopen maandag. 

Ze vertelde namelijk dat ze zwanger is. En ze trakteerde gelijk op een roze koek.....het 

wordt dus een meisje. We wensen juf Lizette nog een goede zwangerschap toe en we 

wachten natuurlijk op een berichtje van haar in oktober! 

 

Grote schoonmaak in de groepen 1 en 2 

Aan het eind van het schooljaar is het natuurlijk fijn als we al het speelgoed weer eens 

een goede poetsbeurt kunnen geven. Veel ouders weten natuurlijk hoe het gaat en we 

zijn ook altijd blij met al jullie hulp. 

In de gang zetten we op 6 en 7 juli divers speelgoed wat mee naar huis genomen mag 

worden voor een schoonmaakbeurtje (zoals de verkleedkleren, lego, auto's enz. 

Sommige van deze spullen kunnen natuurlijk in de wasmachine of in de afwasmachine.) 

Als het schoon is, geeft u het weer mee naar school. 

 

Daarnaast hebben we 11 en 12 juli gekozen voor de schoonmaak op school (zoals de 

puzzels, kasten, bakken enz.) Als u ons daarbij wil komen helpen, is dat super fijn.  
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Formulier Overblijfmogelijkheid 2017-2018: 

Willen de ouders die volgend jaar gebruik gaan maken van de overblijfmogelijkheid, het 

opgaveformulier z.s.m. inleveren? Alvast dank. 

 

WE ZOEKEN NIEUWE LEDEN VOOR DE OUDERRAAD VAN 'T KOFSCHIP 

2 actieve leden stoppen binnenkort in de ouderraad van onze school, dus we zijn op 

zoek......... 

 

Wat doet de Ouderraad: 

De taken van de ouderraad bestaan uit het organiseren/voorbereiden van de 

verschillende activiteiten die op school plaatsvinden, het helpen bij de uitvoering ervan. 

De activiteiten waar we het over hebben zijn o.a. het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, 

Pasen, filmmiddag en het eindejaarsfeest ter afsluiting van het schooljaar. 

 

Wat is de procedure? 

Lijkt het u leuk om u op een structurele manier in te zetten voor de school en de kinderen, 

creatief bezig te zijn en mee te denken, aarzel dan niet en meld u aan als kandidaat! 

U kunt een mail sturen naar or-tkofschip@outlook.com of bij juf Bea en juf Anique 

 

Pleintjesactiviteit SMWO 

De laatste 2 maandagen van dit schooljaar (3 en 10 juli) gaat pleintjesactiviteit vanuit 

SMWO niet door.  

Echter….in plaats daarvan komen ze op donderdag 13 juli bij het eindejaarsfeest helpen 

om er een mooie dag van te maken met diverse (sportieve) activiteiten. 
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