
 
  

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

 

   

  
 

 

    

KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 5 JULI 2017 
 

        

Studiedag 

Maandag (10 juli) zijn de leerlingen vrij en hebben een 

studiedag.  

Wij zullen op deze dag in het eerste gedeelte het onderwijs 

van het afgelopen jaar evalueren en kijken welke leerpunten 

we kunnen meenemen voor het volgende schooljaar. 

In het tweede deel van deze dag gaan we verder aan de 

slag met het missie/visie-traject en daarbij bespreken hoe we 

de toekomst van de school willen gaan vormgeven en welke 

stappen we daar op korte en lange termijn voor dienen te 

zetten. 

 

EHBO-examen groep 8 

Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van groep 8 het 

EHBO-examen gedaan. We zijn bijzonder trots, want ze 

hebben het allemaal gehaald! Gefeliciteerd.  

 

Afscheid.. 

We nemen deze weken afscheid van 3 teamleden; juf Lisette 

(inval juf groep 1), juf Merel (LIO-student groep 6/7) en 

meester Daniël (onderwijsassistent). Bedankt voor jullie fijne 

inzet op onze school! 

Ook een aantal (andere) stagiaires nemen afscheid en 

fantastisch werk geleverd; juf Valentine (groep 1), juf Sharon 

(groep 1/2), meester Robert (groep 3) en meester Joey (groep 

3)-> dank jullie wel! 

 

Formulier Overblijfmogelijkheid 2017-2018: 

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

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

 

 

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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Laatste gymles groep 6/7 

Op woensdag 12 juli is onze laatste gymles. De kinderen van groep 6/7 hoeven deze dag 

geen gymspullen mee te nemen. In plaats van naar de gymzaal, gaan zij naar het 

skatepark. Misschien wacht daar dan nog een leuke verrassing. 

Skates, skateboards, longboards, stepjes en spacescooters mogen dus meegenomen 

worden. Wie niet wil skaten, kan voetballen in de kooi. We gaan er een leuke laatste 

gymles van maken! 

 

Bijlagen 

Als bijlagen vindt u: 

- De verdeling van groep 7 volgend schooljaar.  

- Poster zomerfeest. 
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