KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS
VRIJDAG 8 JUNI 2018

Ouderhulp gevraagd voor het luizen pluizen!
Na de vakanties controleren we alle leerlingen van onze
school op hoofdluis. Dit is erg fijn, want zo houden we de luis
goed buiten de deur.
We hebben hier een aantal vaste ouders voor. Omdat er
ouders gaan stoppen omdat hun kinderen de school verlaten,
zoeken we nieuwe ouders die hierbij willen helpen. U kunt zich
opgeven bij juf Anique.

Op de agenda:
Avondvierdaagse
12 t/m 15 juni
Studiedag
22 juni
Rapport mee
29 juni
Eindejaarsfeest
5 juli
Afscheid groep 8
5 juli

Filmmiddag woensdag 20 juni 2018

Laatste schooldag

De deuren van de school gaan om 13.15 uur open en om
13.30 uur starten we de films. De kosten hiervoor zijn : € 2.50
(incl. eten en drinken) De kosten worden betaald bij de deur.

6 juli, kinderen om 12.00 uur vrij

Opgeven kan tot 15 juni alleen per email : vermeld je naam , in welke groep je zit, je
filmkeuze en eventueel allergie. Mail deze gegevens naar or-tkofschip@outlook.com
Zie bijlage voor informatie over de films.

LET OP : Kinderen van groep 1 t/m 3 moeten worden opgehaald !

www.tkofschip.obase.nl

www.facebook.com/tkofschipzierikzee

Dag-vierdaagse groep 1 en 2.
Met de leerlingen van de onderbouw (groep 1 en 2) lopen we ook dit jaar weer de
dagvierdaagse. In dezelfde week als de avondvierdaagse (groep 3 t/m 8), lopen we
samen met de cliënten van Brugzicht onder schooltijd de dagvierdaagse. Dit willen we
ook graag dit jaar weer organiseren.
Wij lopen dus op dinsdag t/m vrijdag (12 t/m 15 juni), maar dan in de ochtend, onder
schooltijd.
Vrijdag 15 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 de muzikanten van
muziekvereniging Con Amore zullen weer voor ons spelen bij aankomst.
Het is dan 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.

Formatie schooljaar 2018-2019
Na overleg met het team en de MR van onze school is de bezetting van de units voor
volgend schooljaar klaar. We hebben hierbij zo goed mogelijk gekeken naar de talenten
van de leerkrachten, in relatie tot wat de kinderen in de betreffende unit nodig hebben.
Er kunnen nog extra stagiaires bijkomen, daar hebben we nu nog geen zicht op.

www.tkofschip.obase.nl

www.facebook.com/tkofschipzierikzee

De komende weken maken we de indeling van leerlingen over de stamgroepen binnen
de units. Zodra we dit gedaan hebben brengen we u uiteraard weer op de hoogte.
Voor juf Irene en juf Miranda zullen we bij de start van het nieuwe schooljaar vervanging
regelen. Ook dit wordt de komende weken afgerond.
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Nieuws vanuit de MR
Op dinsdag 5 juni is de MR voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar
gekomen. Er waren twee toehoorders aanwezig, die te kennen hebben
gegeven om wel MR lid te willen worden. De MR heeft nu afgesproken om een
overgangsperiode te hanteren. Voorlopig telt de oudergeleding van de MR dus
vijf leden. In de loop van het nieuwe schooljaar zal dit aantal dan geleidelijk
terug gebracht worden naar drie.
Tijdens de vergadering hebben juf Anique en meester Jeroen de stand van
zaken aan de MR toegelicht. De stand van zaken van de
onderwijsvernieuwingen binnen 't Kofschip. De ontwikkelingen gaan snel en na
de zomervakantie zal het team met enthousiasme en energie hiermee verder
gaan. Maar ook voor de vakantie worden nog veel zaken geregeld. De MR ziet
al deze ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet en zal op een positieve,
maar ook kritische manier meekijken en meedenken.
www.tkofschip.obase.nl

www.facebook.com/tkofschipzierikzee

Zo heeft de MR aan Anique en Jeroen gevraagd om de doelen in stappen uit
te werken en deze inzichtelijk te maken.
In de MR is verder gesproken over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bijdrage komt ten goede komt van o.a. schoolreisjes, schoolkamp,
Sinterklaas en andere leuke activiteiten, die ook mede door de ouderraad
worden georganiseerd. Zonder deze ouderbijdrage zijn veel activiteiten voor
school niet betaalbaar en dus ook niet haalbaar.
De afgelopen jaren is de ouderbijdrage nooit verhoogd. Echter worden veel
activiteiten wel steeds duurder. Het is de school en de ouderraad elk jaar nog
gelukt om vele leuke activiteiten te organiseren, waar de kinderen met veel
plezier naar terug kunnen kijken. Het budget staat echter onder enige druk,
mede doordat er helaas nog steeds ouders zijn die de ouderbijdrage niet
betalen.
Daarom heeft de MR besproken om de ouderbijdrage voor het komende
schooljaar met 5 euro te verhogen van 45 naar 50 euro. Voor de kinderen die
op kamp gaan, zal dan de bijdrage van 70 naar 75 euro worden verhoogd. De
MR heeft hierin toegestemd.

Bijlage: Inloopavond percussiegroep Zierikzee.
Informatie filmmiddag woensdag 20 juni 2018
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