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Actie voedselbank
Op initiatief van één van onze ouders hebben we afgesproken een inzamelingsactie voor de
voedselbank te houden.
De twee doelstellingen van de Voedselbank zijn:
1. Het direct, op tijdelijke basis, helpen van mensen die onder een bepaald
bestaansminimum leven, door wekelijks voedsel uit te reiken, dat door derden beschikbaar
wordt gesteld.
2. Tegengaan van verspilling van voedsel (we vernietigen jaarlijks ruim 3 miljoen ton in
Nederland!). Het woord VoedselBANK is dus goed gekozen: de Voedselbanken brengen
aanbod en vraag van voedsel bij elkaar.
Wij hebben begrepen dat de voedselbank in Zierikzee graag spullen ontvangt en hebben
daarom afgesproken dat we binnenkort een inzamelingsactie houden.
In de week van 9 tot 13 maart zetten we dozen klaar in de hal van de school. Een ieder
die iets kan en wil doneren voor de voedselbank mag dat in deze dozen zetten.
Hieronder een lijst met suggesties van producten die de voedselbank kan gebruiken (lang
houdbare spullen):
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Koffiemelk in poedervorm
Suiker
Wasmiddel
Schoonmaakmiddelen
Ranja
Mayonaise/ketchup/mosterd
Vruchtensap
Scheermesjes
Shampoo
Tandpasta/borstels
Maandverband
Douchegel
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Ontbijtkoek
Houdbaar broodbeleg
Pasta
Rijst
Mix/saus voor pasta
Maaltijdsoep blik/pak
Olijfolie
Ontbijtgranen
Bakboter
Houdbare zuivel (ook vla)
Blikken vlees

Juf Destiny
Juf Destiny had begin deze week erg leuk nieuws voor de kinderen en
haar collega’s. Samen met haar vriend Maurits verwachten zij in augustus
hun eerste kindje. We wensen haar een goede zwangerschap!

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.
Aanmelden bij de leerkrachten of op de intekenlijsten
tegenover de keuken!

Loden leidingen
De laatste tijd zijn er zorgen omtrent lood in ons drinkwater. Gebleken is dat er nog (oude)
scholen in nederland zijn die nog aangesloten zijn op (gedeelde) loden leidingen. Obase
heeft hiervoor een onderzoeken laten uitzetten. Wij kunnen u mededelen dat uit het
onderzoek is gebleken dat wij hiervan geen last hebben.
Honden op het plein
De laatste tijd zien we weer wat vaker honden op het plein. Jongere kinderen zijn vaak
angstig voor honden, maar het is ook onbekend hoe een hond reageert op vreemde kinderen
die ineens naar de hond toe komen. We verzoeken u daarom uw hond niet mee het
schoolplein op, of de school in te nemen.
Inloop in de onderbouw
Zoals u misschien al gemerkt heeft hebben we de inloop van de onderbouw veranderd. We
werken nu iedere week aan een ander doel. Deze week werd er gewerkt aan de fijne
motoriek. Doordat de inloop de hele week hetzelfde is, kunnen de kinderen thuis alvast
nadenken over wat ze willen kiezen.
Het schoolfruit voor komende week:
Woensdag: Juffen- en meesterfeest!
Donderdag: Waspeen
Vrijdag: Halve appel
Wanneer uw kind iets niet lust, kunt u ander groente of fruit
meegeven op onze schoolfruitdagen.

Studiedag maandag 17 februari
Maandag hebben de meesters en juffen een studiedag. We gaan met elkaar de nieuwe
ontwikkelingen van onze school verder vormgeven. De kinderen zijn daarom een dag vrij.

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!
In de onderbouwunit worden er deze ochtend allerlei spelletjes gespeeld.
Groep 3 gaat die dag niet gymmen.
De leerlingen van midden- en bovenbouwunit moeten wel hun gymspullen meenemen. De
kinderen van de bovenbouwunit komen deze dag om 8.30 uur gewoon naar school.

Februari
17
Studiedag
19
Juffen- en meesterfeest
19
Schoolschaaktoernooi
24-28 Voorjaarsvakantie
Maart
6
18
20

Studiedag The Move voor onze leerkrachten (afstudeerdag!)
Boomfeestdag
Workshop Plastic soep
Nationale pannenkoeken dag

