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11 oktober 2019 

 
Ouderpanel 

 

Een aantal weken geleden hebben we een oproep gedaan met de vraag wie er interesse heeft 

om in het ouderpanel deel te nemen. Tot op heden hebben we enkele aanmeldingen binnen 

gekregen, vanuit ouders die vorig jaar ook al in het ouderpanel zaten; dat is fijn! 

 

Uiteraard zijn we ook blij met nieuwe gezichten in het ouderpanel, dus vragen wij nog een keer 

of u wellicht interesse heeft om deel te nemen. 

 

Hoe vaak vergadert de klankbordgroep? 

De data, tijdstippen en frequentie worden in onderling overleg vastgesteld. Dit zou bijvoorbeeld een keer of 5 per 

jaar, ‘s avonds, kunnen worden georganiseerd; ook afhankelijk van de behoefte om zaken te bespreken in het 

panel. 

 

Meedoen? 

Indien u interesse heeft om dit schooljaar deel te nemen aan het ouderpanel vernemen wij dat graag van u. Dit kunt 

u aangeven bij Judith (j.polak@obase.nl) of Jeroen (j.nouwens@obase.nl). 

 

Bij voorbaat dank. 

 

Project Doe ‘us  

 

Op dinsdag 29 oktober gaan jaargroep 7 en 8 het Watersnoodmuseum en Brusea bezoeken. Voor deze dag is er 

een bus geregeld die ons overal naartoe brengt. We hebben wel nog 5 begeleiders nodig voor deze dag. Wanneer 

u dit zou willen, kunt u zich opgeven bij een leerkracht van de bovenbouw. 

 
Staking woensdag 6 november 
 
Wellicht heeft u via de media al vernomen dat de onderwijsvakbonden op woensdag 6 november weer een 
stakingsdag gepland hebben. Een groot deel van de leerkrachten van ’t Kofschip heeft inmiddels al laten weten 
zich aan te sluiten bij deze staking.  
Indien deze landelijke stakingsdag doorgaat, zal ’t Kofschip deze dag niet geopend zijn.  

 
(Halloween-)Filmmiddag  – Woensdag 23 oktober 
 
Woensdag 23 oktober organiseert de ouderraad weer een filmmiddag.  
De bioscoop (school) gaat open om 13.15 uur en om 13.30 uur start de film. Om 16.00 uur is de filmmiddag 
afgelopen. Er wordt gezorgd voor iets te drinken en iets lekkers. 
 
De keuze deze middag:  
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Pluk van de Petteflet 

 
De griezelbus 

 
De kleine vampier 

 
 

 
Opgeven kan tot dinsdag 22 oktober via de mail: or-tkofschip@outlook.com 
Graag met vermelding van je naam en de film. 

 

 
Bijlage 
 
Nieuwsbrief GVO 

 
Op de agenda        
 

Oktober 
 
11  Dam-X groep 7/8 
12 t/m 20  Herfstvakantie 
23  Filmmiddag  
 

November 
 
6  Schoolontbijt 
6  Mogelijk stakingsdag  
15  Studiedag 
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Wij wensen u een fijne herfstvakantie!  
Tot maandag 21 oktober. 

 

 
 
 


