Kofschip nieuwsbrief
10 januari 2020

Nieuwe schooljaar
Als we deze weekbrief schrijven zijn we met elkaar al meer dan
een week bezig in het nieuwe jaar 2020. We hopen dat u met
de kinderen allemaal een fijne kerstvakantie achter de rug
heeft. Allereerst willen we iedereen (kinderen en ouders) een
heel goed en gezond 2020 toewensen. Laten we hopen dat
voor ons allemaal een mooi jaar wordt.

Staking
Op 30 en 31 januari zijn er weer landelijke stakingsdagen aangekondigd in het onderwijs.
Onze school zal deze dagen ook gesloten zijn, wanneer deze staking definitief doorgaat.
Zie bijlage voor een begeleidende brief.
Krentenbaard
In de onderbouwunit heerst er krentenbaard. Dit komt vooral voor bij jonge kinderen
Krentenbaard is een ontsteking van de huid en is besmettelijk.
In de bijlage vindt u meer informatie over Krentenbaard, zodat u alert kunt zijn en eventueel
snel kunt behandelen.

Nieuwe spullen voor schoolvoetbal
We hebben van het bedrijf van de moeder van Faris en Lejla
(Flay Schoonmaak) een aanbod tot sponsoring gehad. Onze
eigen leerlingenraad heeft dit besproken en hebben
vervolgens het verzoek gedaan om nieuwe voetbalbroekjes en
voetbalsokken voor schoolvoetbal te krijgen.
Bedankt voor deze mooie bijdrage namens al onze sportieve
leerlingen!

Open dagen voortgezet onderwijs in januari en februari
In januari en februari zijn er volop open dagen op de scholen voor voortgezet onderwijs in
Zeeland e.o. Hieronder een overzicht van de meest voor de hand liggende scholen in de
buurt. Om goed geïnformeerd te zijn is het verstandig om de websites te bezoeken.
School en plaats
Pontes Pieter Zeeman,
Zierikzee
Goese Lyceum, Goes
Ostrea Lyceum, Goes
Nehalennia, Middelburg
RGO, Middelharnis
Isaac Beeckman
Academie, Kapelle
CSW - Bestevaêr
(Vrije School)

Website

Data

https://www.pieterzeeman.nl

15 januari

https://oranjeweg.goeselyceum.nl
https://www.ostrealyceum.nl
https://nehalennia.nl
http://www.rgomiddelharnis.nl/nl/
home

17 en 18 januari
20 en 21 januari
20, 22 en 28 januari

http://www.isaacbeeckman.svpo.nl

via aanmelding

http://cswalcheren.nl

10 februari

18 januari

Sommige scholen hebben naast de open dag(en) informatieavonden en meeloopdagen.
Raadpleeg hiervoor de websites van de scholen.

EHBO
Het is de bedoeling om op vrijdag 24 januari aanstaande te starten met de praktijk EHBO
voor de schoolverlaters. Het gaat hier om een groep van 22 leerlingen. De praktijklessen
worden gegeven door Pauline Uijl. Gezien het aantal leerlingen willen wij graag extra handen
erbij. Hiervoor is geen direct EHBO ervaring nodig. Wilt u helpen? Meld u dan aan bij
meester Arjen.
Oproep luizenouders
Luizencontrole
Vanochtend hebben de “luizenouders” onze leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis. We
kunnen u melden dat onze school op dit moment vrij van hoofdluis is.
Uiteraard blijft het belangrijk uw kind(eren) thuis ook regelmatig te controleren. Wanneer u
hoofdluis constateert, laat dit dan z.s.m. aan de leerkracht van uw kind weten. Zo kunnen we
er samen voor zorgen dat onze school luisvrij blijft.
Oproep luizenouders
De groep luizenouders is dringend op zoek naar versterking. Iedere maandagochtend na een
vakantie controleert deze groep onze leerlingen op hoofdluis. Dit vergt ongeveer een uur van
uw tijd, uiteraard geldt hierbij dat hoe groter de groep is, hoe sneller men klaar is met de
controle. Indien we de groep luizenouders niet kunnen versterken, zou het kunnen zijn dat
deze service verdwijnt. Dat zou jammer zijn!
Wilt u helpen met de luizencontrole, laat dit dan weten aan
Linda Praet (dit kan via lintim28@hotmail.com) of via één van de leerkrachten
Alvast bedankt voor uw hulp!

Het schoolfruit voor komende week:
Woensdag: Mango
Donderdag: Mandarijn
Vrijdag: Sinaasappel
Wanneer uw kind iets niet lust, kunt u ander groente of fruit
meegeven op onze schoolfruitdagen.

Bijlagen:
- Staking 30 en 31 januari
- Extra informatie krentenbaard

(In de vorige weekbrief waren er een aantal data die niet klopten, hierbij de juiste agenda!)

Januari
20-24
27-31
28
30+31

Cito
Cito
Start schoolzwemmen ‘groep 5’
Landelijke staking onderwijs

Februari
17
Studiedag
19
Juffen- en meesterfeest
24-28 Voorjaarsvakantie

