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Verzamelen lege batterijen 

Op onze school verzamelen wij lege batterijen. Hierdoor sparen 
wij ook voor leuke producten die we voor onze school kunnen 
krijgen naarmate het aantal verzamelde batterijen. Winst voor 
onze school en voor het milieu!  

De verzamelbak staat in de grote hal, de kinderen mogen daar 
de lege batterijen in gooien.  

 

Stagiaire Middenbouw 
Mijn naam is Noa Tanis, ik ben 16 jaar oud en ik woon in Zierikzee. Vanaf oktober tot eind Juni 2021 
zal ik op donderdag en vrijdag stage komen lopen in de middenbouw en op het kinderdagverblijf. Ik doe 
de opleiding Kind Professional, kinderopvang en onderwijsassistent op het Scalda in Goes, en ik zit nu 
in me 1e jaar. In mijn vrije tijd vind ik het vooral leuk om met vrienden af te  
spreken, creatief bezig te zijn of om een  
spelletje te doen met me broertje en zusje. Ik vind het leuk om met kinderen te werken en ze te zien 
ontwikkelen, ik zou daarom later met kinderen willen werken als onderwijsassistent of bij het 
kinderdagverblijf. 
Ik kijk met veel plezier uit om hier stage te komen lopen en hoop een leuke en leerzame tijd tegemoet 
te gaan! 
  

Vraag vanuit pleegzorg 
Bent u gezegend met een stabiel gezin?  
Wij zoeken voor een meisje van 7 op Schouwen-Duiveland een fijne plaats 
om te wonen. Wij bieden altijd ondersteuning bij pleegzorgplaatsingen. 
U hoeft het niet alleen te doen! 
Heeft u interesse of wilt u meer weten?  
Neem contact met ons op via 06-1850 1557 of i.janse@timon.nl  
  



 MONO Scoort 
MONO betekent letterlijk één of alleen en het staat voor ongestoord onderweg zijn. 
Je houdt je dus maar met één ding tegelijk bezig: het verkeer. Je kunt op 
verschillende manieren MONO rijden. De makkelijkste manier is om je telefoon zo in 
te stellen, dat je tijdens het rijden automatisch geen meldingen meer ontvangt. De 
leerlingen van de bovenbouw gaan dit woensdag zelf ervaren maar dan met sport en 
afleiding.  Zij gaan schieten of gooien, met een bal, op een doek met gaten om als 
klas zoveel mogelijk punten te scoren. Beeldmateriaal zullen we delen via ons 
Facebookpagina.  

 

Nieuws van de kinderen en uit de groepen 

Leerlingenraad 

Ook dit schooljaar heeft ‘t Kofschip een leerlingenraad. De leerlingen in de leerlingenraad gaan één 
keer per maand in overleg over verschillende zaken die spelen op school en bij de kinderen. De kinderen 
die in de leerlingenraad zitten zijn vertegenwoordiger van zijn of haar jaargroep. De leerlingenraad wordt 
begeleid door meester Joey. Hieronder stellen de vertegenwoordigers zich voor: 

Hallo ik ben Jip ik zit in groep 4 en denk na over het 
leuker maken van het schoolplein. 

Ik ben Tessa, ik ben 8 jaar. Ik ben gekozen bij de 
leerlingenraad uit groep 5 en ik ben er om het 
schoolplein leuker te maken! 

Ik ben Jevi ik zit in groep 6 en ik ben 9 jaar. Ik ben 
gekozen door groep 6 en 8.  

Ik ben Diede uit groep 7 en ik ben 10 jaar. Ik ben 
gekozen als vertegenwoordiger van groep 7. Ik richt 
mij op leuke, leerzame dingen en het milieu. 

Hallo ik ben Alex ik vertegenwoordig groep 8 in de 
leerlingenraad. Ik wil deze school een nog leerzamere 
en leukere plek maken.  

Onderbouwunit 
In de onderbouw zijn wij deze week gestart met het nieuwe 
thema: sprookjes. Maandag hebben we een leuke 
speurtocht gedaan door de school. De komende weken 
gaan we van alles leren over sprookjes. We spelen in het 
huis van hans en grietje, verkleden ons als roodkapje en 
lezen onder de paddenstoel. Ook staan alle werkjes in het 
teken van sprookjes. 
 
 
In groep paars hebben we al veel letters geleerd. We 
oefenen elke dag veel met lezen en worden hier steeds 
beter in. Volgende week starten we met de letter ij en h.  
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 ‘Deze week hebben we meegedaan aan 
het schoolontbijt. Iedereen kwam in 
zijn/haar pyjama en we hebben heerlijk 
samen gesmuld van een ontbijt. We 
hadden nog een feestje deze week want juf Bianca vierde 
haar jubileum, zij is al 30 jaar in dienst. 

We hebben haar opgewacht bij de poort om voor haar te 
zingen en muziek te maken, we hebben toen ook nog 
gesmuld van een cupcake.  

 

  

Het was ook de laatste week van ons thema ‘Regen’, we 
knutselde mooi regendruppels met verf en een knikker, dat gaf 
een mooi effect. 

Volgende week is het egelweek! Dan gaan we mooie egels 
maken, boekjes over de egel voorlezen, zingen etc. Alles in het 
thema vd ‘Egel’.’ 

 

 

 

   

 

• Woensdag 2 december  studiedag 
• Vrijdag 4 december  sinterklaasviering 
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