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Krentenbaard 

Momenteel zijn er kinderen in de school met Krentenbaard. We willen vragen hier alert op te zijn bij uw eigen kind 
en/of gezinsleden.  

Wanneer u het vermoeden heeft van Krentenbaard, neemt u contact  op met de huisarts. 

 

Hoofdluis 
 

Helaas moeten wij ook melden dat er hoofdluis is geconstateerd in de 
middenbouwunit. Momenteel hebben wij geen luizencontrole in de school. Het 
is daarom van belang om thuis regelmatig te controleren en te kammen. Bij de 
meisjes is het verstandig om de haren in een staart of vlecht te dragen.  

 

 

 

Boeken zwerfkast op ‘t Kofschip 

Op onze school staat in de hal een kinderboeken zwerfkastje. Kinderen mogen hier zelf 
boeken van mee naar huis nemen, lezen en weer verder laten zwerven. Ook mag je een 
boek van thuis meenemen om in dit kastje te plaatsen. Een ander kind krijgt dan de 
gelegenheid om dit boek te lezen en het boek daarna verder te laten reizen. 

Wanneer je een boek van huis meeneemt, meldt dit dan even bij juf 
Cynthia. Zij heeft speciale zwerfboek stickers, zodat we weten dat dit 
boekje kan gaan reizen.  



 

Schoolontbijt  

Dinsdag 3 november is het nationaal schoolontbijt. Samen met Kibeo en de kinderen van het ´t 
Kofschip zullen we op deze dag op school ontbijten. Voor een lekker en gevarieerd ontbijt wordt gezorgd. 
De kinderen hoeven thuis dus niet te ontbijten. Op deze dag mogen de kinderen in pyjama naar school 
komen. In de units zullen we ook aandacht besteden aan het belang van een gezond ontbijt.  
 

 

Nieuws van de kinderen en uit de groepen 

 

Engelse lessen jaar 7 en 8 
 

De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema ‘weer’. Klik op de link om onze weersvoorspelling voor jullie 
te bekijken.  

https://www.youtube.com/watch?v=REOjsgnG-Cc  

 
 
KIBEO NIEUWS 

De peuters die vorige week herfstvakantie hadden waren weer 
heel blij om te komen spelen. Er wordt gespeeld alsof alles 
weer nieuw is. 

We werken nog steeds aan het thema “HERFST”. We tekenen 
de regen op een paraplu en oefenen zo om rechte strepen te 
tekenen. 

Het is nu echt herfst. Buiten stampen we in de passen en stampen we door de 
bergen herfstblaadjes die overal op het plein liggen. We zoeken mooie 
blaadjes om mee te knutselen en activiteiten mee te doen. 

 

 

   

 

• Dinsdag 3 november   schoolontbijt (In pyjama)  
• Woensdag 2 december  studiedag 
• Vrijdag 4 december  sinterklaasviering 

https://www.youtube.com/watch?v=REOjsgnG-Cc
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