Kofschip nieuwsbrief
22 november 2019

Screening motorische vaardigheden
Wij nemen als school deel aan een screening betreffende motorische vaardigheden van
onze kinderen.
De kinderen hebben vandaag (vrijdag 22 november) een brief mee naar huis gekregen,
waarvan wij u vragen deze uiterlijk volgende week woensdag weer in te leveren.
We hebben deze brief ook nog digitaal bij deze weekbrief gevoegd.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Sinterklaas
Het is alweer november. Het duurt niet lang meer voordat Sinterklaas weer in het land is.
Op donderdag 5 december vieren we Sinterklaas op school. De dag duurt van 8.30 uur tot 14.00
uur. In de kleine pauze krijgen de kinderen iets te eten en drinken van school. Voor tussen de
middag moet iedereen een lunchpakketje en drinken meenemen.
Alle kinderen mogen op 28 november hun schoen zetten.

Sinterklaas bovenbouw
In de bovenbouw (heel groep 6/7/8) willen we de Sinterklaasviering eens over een heel andere
boeg gooien met een wat gevarieerder programma. Hier hoeven de kinderen en u helemaal niets
voor te doen. Knutselen, rijmen, cadeautjes kopen…niet nodig. We laten de kinderen
nieuwsgierig en in spanning afwachten wat er allemaal gaat komen. Sinterklaas en de
(hulp)Pieten regelen alles voor deze dag.
Met vriendelijke groeten,
De meester en juffen van de midden- en bovenbouw

Onderbouw thema Sint
De onderbouw is begonnen aan het thema ‘Sint’. Afgelopen week hebben wij een brief van
Sinterklaas gekregen! Sinterklaas schreef in de brief dat er een keet op het plein zou komen
te staan. Wat spannend… We zijn erg benieuwd wat daar gaat gebeuren. Aankomende
weken hebben we een aantal activiteiten. Dinsdag 26 november gaan we naar het huis van
Sinterklaas. Op 4 december worden er pepernoten gebakken bij de Punt. In de unit worden
brieven geschreven aan Sinterklaas en verlangenlijstjes gemaakt. In de speelzaal is nu de
werkkamer van Sinterklaas, de inpakkamer, daken om op te oefenen en een schoorsteen om
de ingepakte pakjes in te gooien. Ook het poppenhuis is omgetoverd tot het huis van
Sinterklaas. Kom gerust eens kijken.

Schoolfruit komende week

Het fruit voor komende week is:
Woensdag: snack tomaatjes
Donderdag: kaki
Vrijdag: appel
Wanneer uw kind iets van bovenstaand fruit niet lust, kunt u iets anders van groente of fruit
meegeven.
Nieuws uit de MR
In de laatste vergadering van de MR hebben we gesproken over de verkeersveiligheid
rondom de school. We onderzoeken bij de gemeente wat de mogelijkheden zijn wat betreft
dit onderwerp. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een zebrapad. We hebben gesproken
over Schoolpoort, ons digitaal portfolio voor leerlingen. Zodra hiermee de stappen gezet
gaan worden om via dit portaal te kunnen communiceren met ouders, hoort u dat natuurlijk
van school.
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