
 

 

Kofschip nieuwsbrief 
 
 

27 september 2019 
 
 

Aanvragen extra verlof 
 
Wij zijn er recent door de leerplichtambtenaar op gewezen dat we 
de regels vanuit de leerplichtwet strikt moeten naleven als school. 
Voor de duidelijkheid als bijlage bij deze weekbrief een overzicht 
wanneer extra verlof geoorloofd is en wanneer niet.  
 

Kinderboekenmarkt – Vrijdag 4 oktober 

Vrijdag 4 oktober organiseert de ouderraad een kinderboekenmarkt, onder schooltijd. Alle kinderen krijgen de 

gelegenheid om tijdens deze markt hun boeken te verkopen voor een klein prijsje. Iedereen is welkom! Ouders, 

opa’s en oma’s, de buren of je oom en tante. In de hal verzorgd de ouderraad een kopje koffie of thee, voor          

€ 0.50. 

 

Spelregels kinderboekenmarkt 

- Kinderen mogen om 08.15 uur de klas in voor de opbouw van hun marktkraam. 

- Ouders / verzorgers indien mogelijk mee voor de kinderen in de onderbouw. 

- De kinderboekenmarkt begint om 8.30 uur en duurt tot 9.15 uur. 

- Boeken mogen verkocht worden voor € 0.50 of  € 1.-. Ruilen mag natuurlijk ook! 

- Ieder kind mag maximaal € 2.50 mee naar school nemen om boeken te kopen. 

 

Buitenlesdag Grevelingen – Groep 6 
 
Net als vorig schooljaar zijn we uitgenodigd om deel te nemen aan de buitenlesdag aan de Grevelingen, in 
Zonnemaire bij het Haventje van Bommenede. Dit is op vrijdag 11 oktober. We gaan deze middag aan de slag 
rond en het wat en maken een rondvaart over de Grevelingen.  
 
Voor deze middag zijn we opzoek naar ouders die ons kunnen brengen en halen, maar ook naar ouders die 
groepjes leerlingen willen begeleiden deze middag. Kunt u rijden? Wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht uit uw 
kind. 
 

- Het programma duurt van 12.00 uur tot 15.00 uur. 
- We lunchen met de kinderen op school. (graag hiervoor een lunchpakket meegeven) 
- We zijn pas rond 15.30 uur terug op school. 

 
 



 

 

Bodemdierenonderzoek – Groep 4 en 5 
 
Op dierendag, vrijdag 4 oktober, gaan de leerlingen van groep 4 en 5 een bodemdierenonderzoek uitvoeren. 
Hiervoor gaan ze opzoek naar dieren bij de standsboerderij, deze gaan ze hierna onderzoeken in Borrendamme. 
Hierbij zullen bewoners van het Gors en Borrendamme aanwezig zijn. Hiervoor zijn we opzoek naar een aantal 
ouders die het leuk vinden om hierbij te helpen. De activiteit start om 10.00 uur en zal rond 12.00 uur afgelopen 
zijn. Vindt u het leuk om te helpen? Wilt u dit dan aangeven bij de leerkrachten van de middenbouw.  
 
 

Luizencontrole  
 
Voortaan zullen de luizencontroles iedere maandag na een vakantie plaatsvinden. De volgende controle is dus op 
maandag 21 oktober.  
 

Krentenbaard 
 
Er is op onze school krentenbaard geconstateerd. Meer informatie hierover kunt u lezen in de bijlage.  
 

 
Bijlagen:  
 

- Regels extra verlof 

- Informatie krentenbaard 

 
Op de agenda        
 
 

Oktober 
 
4  Kinderboekenmarkt 
7  Fietsenkeuring VVN 
11  Dam-X groep 7/8 
11  Buitenlesdag groep 6 
12 t/m 20  Herfstvakantie 
 
 


