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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 8 MAART 2017 
 

      

Project Sawasdee 

Stichting Obase (alle openbare scholen op Schouwen-

Duiveland) bestaat 10 jaar. Een goede reden om de handen 

ineen te slaan om samen iets te betekenen voor andere 

kinderen via Stichting Sawasdee.  

Stichting Sawasdee biedt kansarme kinderen in Zuidoost Azië 

een toekomst door middel van  het geven van gratis scholing, 

voor lager, middelbaar en beroepsonderwijs. 

De komende weken zullen we met de kinderen op een aantal 

manieren aandacht besteden aan deze stichting. 

Met twee projecten zal obs ’t Kofschip een bijdrage leveren 

aan Stichting Sawasdee (aan één van deze projecten mag 

elke school een eigen invulling geven): 

1. Door middel van de actie ‘Heitje voor een Karweitje’. 

2. Door middel van een project met alle leerlingen van 

Obase op het Noordzeestrand (waarschijnlijk eind mei 2017) bij de Brouwersdam. 

Hiervan kunnen de leerlingen foto’s verkopen.  

U kunt, uiteraard, zelf de afweging maken of en in welke mate u uw kind een bijdrage 

laat leveren voor Stichting Sawasdee.  

Wij zullen later meer informatie geven betreffende het project op het Noordzeestrand. 

De leerlingen mogen thuis of in hun directe omgeving een karweitje naar keuze 

opknappen. In overleg met de betreffende leerling bepaalt u welk geldbedrag gegeven 

wordt voor dit karwei.  

Maandag 13 maart 2017 krijgen de leerlingen een lijst mee naar huis om de karweitjes op 

te schijven. De karweitjes kunnen uitgevoerd worden van maandag 13 maart 2017 tot en 

vrijdag 24 maart 2017. 

 

 

Op de agenda: 

10-3-2017 

Studiedag; leerlingen vrij 

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 
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Studiedag 

Aanstaande vrijdag, 10 maart, hebben we een studiedag, dus de leerlingen zijn vrij. 

Het eerste deel van de dag hebben we de schoolvoortgangsbespreking. Hierbij kijken we 

naar de stand van zaken op school en analyseren we welke zaken we goed moeten 

blijven doen en waar we juist verbetering moeten aanbrengen. 

Ook zullen we op de studiedag een volgende stap maken in het visie-traject, wat we 

omschrijven als ‘obs ’t Kofschip geeft kinderen de ruimte’. In het voortraject hebben alle 

leerkrachten hun kijk gegeven op een ideale invulling van het onderwijs op onze school. 

In de bijeenkomst van aanstaande vrijdag hebben we ons als doel gesteld om met de 

essentiële overeenkomsten van deze beelden de visie te kunnen gaan omschrijven. 

Uiteraard zullen we in een volgend stadium ook ruggenspraak gaan houden bij 

ouders/verzorgers en de kinderen. 

 

Groep 1 en groep 4/5 

Juf Annelies van groep 4/5 is ziek en zal voorlopig niet komen werken. 

We vinden het van groot belang de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs in al onze 

groepen te waarborgen. Om hier vorm aan te geven hebben we de volgende 

beslissingen genomen: 

Juf Irene zal vanaf morgen (dinsdag 7 maart) de vervanging van juf Annelies op zich 

nemen. Juf Irene is reeds bekend met deze groep en zij gaat op maandag, dinsdag en 

woensdag les geven aan groep 4/5. Naar verwachting zal dit langdurige vervanging 

betreffen. 

De consequentie van deze verandering is dat er in groep 1 een andere leerkracht zal 

komen. Wij hebben hiervoor juf Lisette gevonden om op maandag en dinsdag in groep 1 

te werken. We kennen juf Lisette reeds van eerder invalwerk en ze is, met name, 

bekwaam in onderwijs aan de jongere kinderen. 

We hebben ervoor gezorgd zo goed en snel als mogelijk oplossingen te vinden. Wij 

vertrouwen op uw begrip voor deze veranderingen. 
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Afscheid Rafi 

Rafi uit groep 5 is naar een andere school gegaan. We wensen hem veel plezier en 

succes. 

 

Gevonden…? 

Kelvin, uit groep 5, is een lichtblauw nylontasje kwijt (logo van Feyenoord erop), waar zijn 

zwemspullen inzitten. Wanneer iemand deze gevonden heeft, graag aan Kelvin geven. 
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