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Ziekte en vervanging
Afgelopen week waren er 3 collega’s helaas geveld door de griep. We hebben dit gelukkig
goed kunnen oplossen in de diverse units.
We zijn blij met leerkrachten die een dagje extra komen werken, maar ook oud-collega’s (juf
Bea) die dan voor ons klaarstaan.
We plukken op deze dagen ook werkelijk de vruchten van werken in een unit, je staat er als
vervanger dan niet alleen voor, maar kunt samenwerken met de andere leerkrachten en/of
onderwijsassistentes in de unit. Zo krijgen de leerlingen gewoon de lessen die gepland
staan!
Schoolvoetbal 2020 - trainer/begeleider meisjesteam en begeleider op 1 april
jongenselftal.
Wie wil ons komen helpen. Verstand van voetbal is niet vereist! ;-)

Het is nog even weg, maar in april worden de
schoolvoetbaltoernooien weer gehouden. We zoeken voor
het trainen (ongeveer 3x na schooltijd) en het begeleiden op
de toernooidag ouders die dit op zich willen nemen. De
kinderen vinden het fijn als er ongeveer 3x getraind kan
worden na schooltijd. De toernooidagen zijn op
woensdagmiddag 3 (jongens) en 10 april (meisjes).

Verjaardagsfeest meesters en juffen
Woensdag19 februari is het feest op ’t Kofschip, want alle juffen en meesters vieren die dag
hun verjaardag. De kinderen mogen op die dag natuurlijk feestelijk verkleed naar school
komen. We hebben op deze dag verschillende activiteiten voor onze kinderen.
De kinderen hoeven geen eten of drinken mee te nemen. Daar wordt voor gezorgd!
Volgende week meer informatie!!

Gezocht: begeleiders voor twee workshops
Op woensdag 18 maart na 10.00-12.00 uur hebben we de
workshop ‘plastic soep’ en zwerfvuil voor de middenbouw.
Krijgen een les over zwerfvuil en daarna gaan zijn in de wijk
opdrachten doen. Hiervoor zoeken we minimaal 2
begeleiders. Dit is een activiteit samen met de
kinderboerderij en zorgcentrum Borrendamme. Leerlingen
hebben zich al ingeschreven voor deze workshop, de lijsten
hangen op het raam tegenover de keuken in de school.
Vrijdag 20 maart vanaf is het nationale pannenkoeken dag, we
zoeken 1 ouder wil begeleiden. De pannenkoeken worden
gebakken in de keuken bij de lunchroom. De kinderen eten samen
met cliënten en ouderen daarna pannenkoeken in de lunchroom.
Deze workshop is voor leerlingen van de bovenbouw.

Adviesgesprekken schoolverlaters
Van 18 t/m 21 februari zijn de adviesgesprekken voor de schoolverlaters. Voor het
Ooievaarsnest en het Arendsnest hangt hiervoor een intekenlijst op naast de deur van de
unit. Kom dus snel een plekje reserveren!

Het schoolfruit voor komende week:
Dinsdag: cantaloupe meloen
Woensdag: sinaasappel
Donderdag: appel
Wanneer uw kind iets niet lust, kunt u ander groente of fruit
meegeven op onze schoolfruitdagen.

Stagiair in de bovenbouw

Ik ben Thijs Jonker, 19 jaar en zit in het eerste jaar van mijn
opleiding. Ik studeer aan de Hogeschool Zeeland in Vlissingen
en zit op de opleiding PABO Leraar Basisonderwijs. Vanaf 20
januari tot de zomervakantie loop ik, voornamelijk, stage op de
maandag. Vroeger heb ik zelf ook op `t Kofschip gezeten, dus is
het erg leuk om te zien hoe het er nu aan toe gaat. Ik woon in
Zierikzee en in mijn vrije tijd speel ik Hockey bij Hockeyclub
Schouwen-Duiveland.
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