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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 7 JUNI 2017 
 

        

Uitnodiging slotfeest Strandproject Obase 

 

->Voor alle Obase-kinderen + ouders en verzorgers!!!  

 

Ook dit wordt een spektakel. Daar moet je bij zijn! 

Het succes van de strandtekening moet gevierd worden; 

wereldrecord of niet. Kom je naar het slotfeest?  

Er spelen bands en een DJ, er komen foodtrucks, we kijken de 

film over 1 juni op mega-schermen, we beloven een 

wáááánzinnige surprise-act, we horen of we een 

wereldrecord hebben en... we horen het eindbedrag. 

 

Zaterdag 10 juni 2017 van 17:00 tot 21:00, locatie; 

Inspiratiecentrum Grevelingen. 

 

 

 

Versterking gevraagd 

Wij, Margreet, Anka en Hilde zijn luizen moeders op het 

kofschip.  Het is leuk om te doen, zeker, maar soms lukt het 

niet om met z'n drieën af te spreken. Mede daardoor zouden 

we graag versterking willen voor de luizen controles.  Wie lijkt 

het wat om luizen moeder/vader te worden.   

 

Op de agenda:  

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 

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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We controleren altijd de eerste week na elke vakantie. Als er luizen zijn gevonden dan 

controleren we twee weken daarna nog eens de betreffende klas. 

 

We horen graag jullie reactie. Dit kan via Jeroen.    

 

Met vriendelijke groeten, 

Margreet, Anka en Hilde  

 

Dag-vierdaagse groep 1 en 2.  

Vorig jaar liepen we met de kinderen van de onderbouw de Dag-vierdaagse, dat 

betekende dat we met de kinderen van groep 1 en 2 overdag een ronde liepen in 

dezelfde week als de  avondvierdaagse (groep 3 t/m 8). Dit willen we ook graag dit jaar 

weer organiseren. Dit jaar lopen we samen met cliënten van Brugzicht.  

 

Wij lopen dus op dinsdag  t/m vrijdag  (13 t/m 16 juni), maar dan in de ochtend, onder 

schooltijd.   

Vrijdag 16 juni is de laatste dag en dat is voor de kinderen een enorme prestatie. Ze 

krijgen net als bij de avondvierdaagse ook een echte medaille.  Ook zullen muzikanten 

van muziekvereniging Con Amore weer voor ons spelen bij aankomst.  

Het is dat ook superleuk als er deze ochtend ouders, opa’s of oma’s, buurvrouw, familie of 

kennissen, enz. zijn om de kinderen op school op te wachten.  We verwachten dat de 

gehele stoet rond half 12 bij school terug zal zijn; aan de voorkant van de school in de 

Scheldestraat. 

 

Zorg dat uw kind deze dagen stevige schoenen aan heeft om te lopen.  

Bij heel slecht weer gaat het lopen niet door. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tkofschip.obase.nl/


 
  

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

 

   

  
 

 

Leestassen groep 1 en 2: 

Vanaf donderdag 8 juni  krijgt  uw kind weer een leestas mee.  Dit zal nog voor 4 weken 

zijn.  

Elke woensdag moet de tas weer mee terug naar school. Op deze ochtend komen er 

moeders ons helpen bij het controleren van de tassen.  

Het is voor ons heel fijn dat zij dit komen doen en daarom heel belangrijk dat alle tassen 

op deze ochtend weer op school zijn. 

 

Huwelijk juf Nadine 

Vrijdag is het dan eindelijk zo ver..... het huwelijk van juf Nadine en Lean. 

En wij, bofkonten van groep 4 en 5, mogen daarbij aanwezig zijn. 

Ter herinnering nog even: vrijdag eten we onze lunch gezamenlijk op school op, dan 

kunnen we op tijd vertrekken naar Strandpaviljoen Brouw. Nu al een bedankje voor de 

ouders die hebben geholpen om samen met de kinderen een prachtig cadeau te 

maken, de ouders die hebben gezorgd dat er een cadeaubon gegeven kan worden en 

aan alle ouders die vrijdag willen rijden met de kinderen. 

We hopen het JA woord goed te horen...... Rond 16.00 uur zijn we weer terug op school. 

 

Nieuwe leerlingen 

We hebben twee nieuwe leerlingen in groep 4 en 6; Vince en Quinten. Welkom op obs ’t 

Kofschip. 

 

Hulp eindejaarsfeest 

Voor het eindejaarsfeest op donderdag 13 juli zijn we nog op zoek naar hulp om in de 

ochtend  te helpen bij de spelletjes. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Irene.  

Met uw hulp wordt het zeker en vast een geslaagde dag! 
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