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De zomervakantie staat weer voor
deur. Even lekker relaxen, niets
doen, lekker spelen en zwemmen
en meer tijd voor elkaar. Dat hebben we verdiend na een
heel schooljaar.

Ik ben enorm trots op de
kinderen, op u en op het team. We
hebben er met elkaar een mooi
jaar van gemaakt. Het schooljaar
startte nog met heel wat beperkingen, we zijn blij dat we het losser
kunnen afsluiten. Dat hebben we
toch maar mooi met elkaar gedaan.
Gelukkig hebben we met het team
ook weer verder kunnen bouwen
en ontwikkelen, dat geeft weer
mooie energie. En zetten we komend schooljaar fijn voort.
We kijken al uit naar volgend jaar,
want we beginnen met een jubileum. De school bestaat 50 jaar en
dat gaan we vieren. Lees hier meer
over verder in het Kraaiennest.
Fijne en zonnige vakantie gewenst!
Anique

T ijd voor vakantie!
Geniet van jullie vrije tijd en we zien jullie
weer op maandag 5 september

Koffie inloopochtenden
Dit jaar zijn we gestart met koffieochtenden. Gewoon eens
fijn samen met elkaar in gesprek gaan. Welke vragen leven
er bij ouders, maar ook van onze kant om eens te bevragen wat er goed gaat, wat er beter kan, maar ook gewoon
voor een gezellig kletspraatje met ons of andere ouders!

Kalender
September
5 eerste schooldag, opening Circusthema

Kinderen uit de
bovenbouwunit
zijn gastheer en
gastvrouw en voorzien onze gasten
van koffie en thee.

7 start schoolfruit
13 avond instructie Circus
14 Circusdag in Laco
23 openmiddag (oud)leerlingen, (oud)collega’s
28 kinderpostzegels
28 koffie/thee inloop ochtend
Oktober

Volgende koffieochtend:
woensdag 28 september

5 Start kinderboekenweek
17 studiedag, kinderen vrij
18 schoolfotograaf

Komt u ook? U
bent van harte
welkom!

21 voorleeswedstrijd (afsluiting kinderboekenweek)
22 start herfstvakantie

Afscheid
We nemen aan het einde van het schooljaar ook afscheid van een aantal collega’s en
leerlingen op onze school.
Juf Audrey gaat komend schooljaar starten met de PABO en gaat werken op een andere school in Goedereede. Ook meester Rafaël gaat de PABO doen, hij gaat volgend
jaar stage lopen op de Meerpaal in Bruinisse. We wensen beiden veel succes met het
volgen van de opleiding. Wie weet zien we ze later als collega meester of juf nog terug.
Meester Koen heeft tijdelijk meester Joey vervangen in de bovenbouw, hij gaat volgend jaar op een school in Rozenburg werken.
We wensen ze veel plezier met deze nieuwe stap.
Ook nemen wij afscheid van onze stagiaires, wat fijn dat zij er dit jaar waren om ons
te helpen, leuke activiteiten te doen met de kinderen en te leren van ons op onze
school. We wensen Zoë, Fleur en Lynn veel succes met hun verdere opleiding.

TOT ZIENS
EN VEEL
SUCCES

Feest in de tent op ‘t Kofschip
‘t Kofschip bestaat in september 50 jaar en dat gaan we natuurlijk niet zo maar voorbij laten gaan. Wij komen nu al in
de feeststemming.
We starten gelijk op de eerste dag van het jaar met een opening om ons jubileum te gaan vieren en ons schooljaar te openen.
We verwachten alle kinderen (en ouders) maandag 5 september op het grote plein bij de hoofdingang.
We starten de eerste weken in het thema circus, dus mag je op deze openingsdag
ook verkleed komen.

Kom jij ook
verkleed ?

Op woensdag 14 september komt Circus Tadaa met
onze kinderen een geweldige voorstelling voorbereiden,
waar u als ouder nu al voor uitgenodigd bent.

De voorstelling is van 14.00-15.00 uur
in sportcentrum Laco.

Wij kunnen nog hulp gebruiken. Wilt u deel uitmaken
van deze geweldige dag, dan kunt u zich opgeven bij de
leerkracht van uw kind.
Wanneer u woensdag mee wil helpen, is het noodzakelijk dat u de instructie avond op dinsdag 13 september
van 20.00-22.00 uur (op ‘t Kofschip) volgt.

Foto’s uit de oude doos en nog veel meer. Volg ons:

https://www.facebook.com/Jubileum-t-Kofschip-Zierikzee

Thema
zomer
Natuurlijk sluiten we dit schooljaar af met
het thema Zomer!
De hoeken zijn weer helemaal in stranden zomersferen ingericht. De kinderen
kunnen ekker lezen, relaxen en zonnen in
het strandtentje, kan er gepicknickt worden bij de vijver, worden er lekkere ijsjes
geschept in de ijssalon en in de zandtafel
kun je op zoek gaan naar de mooiste
schelpen.

Tijdens de werklessen
werken de kinderen aan
verschillende doelen. We
oefenen met vouwen,
knippen, meten, letterkennis, cijfers en sociale
vaardigheden.

De klassen zijn helemaal omgetoverd
in zomerse sferen met de verschillende knutselwerkjes van de kinderen,
woordwebben over de themawoorden en de nieuw aangeleerde letters.
Als afsluiting hebben we een schoolbreed zomerfeest op de laatste donderdag voor de zomervakantie. Wat
hebben de kinderen (en de
juffen ;) ) daar zin in!!

Onderbouwunit
Thema Zomer

Regelmatig brengt juf Elsa van de bibliotheek ons een
bezoek. Zij komt ons dan voorlezen en boeken laten
zien. Eind juni kwam zij met de boekfiets. Ze had een
leuk lied, waarbij we heerlijk konden swingen. Ze had
ook boeken mee over het circus en moppereend.
We vinden het reuzeleuk als ze komt. Soms laat ze
ook boeken in de klas, dan mogen we die lezen!

Dag 4
daagse
Samen met het Gors en Borendamme liepen groep 1 en
groep 2 de Dagvierdaagse.
We hebben verschillende routes gelopen door Zierikzee. Tussendoor kregen wij wat lekkers. Dinsdag liep
zelfs de burgemeester met ons mee. Vrijdag was de
laatste ochtend. Op het Havenhoofd kreeg iedereen een
welverdiende medaille van de wethouder.
Wij zijn erg trots op iedereen die meegelopen heeft.

Bij aankomst op school werden wij onthaald door het fanfareorkest: Con amore en veel papa´s, mama´s, opa´s en
oma´s.

Onderbouwunit

Wat doen
we in de
kring?

In de onderbouw starten wij elke morgen met een
kring. Eerst zeggen wij tegen iedereen goedemorgen, daarna beginnen we met de kring.
In de kring bespreken wij de dag, datum en maand.
Ook hebben wij dagritme kaartjes die wij met elkaar doornemen. Hierop staat van het begin, het
moment dat de kinderen binnenkomen tot het
eind van de dag, wat we die dag gaan doen.
Na de kring gaan de kinderen naar het lokaal waar
ze de ochtend vervolgen voor de werkles.

Wij hebben in de ochtend nog een
kring, dit is meestal de reken/taal
kring. Een doel voor deze kfring kan
bijvoorbeeld zijn het tellen tot 10 of
woorden over het thema bedenken.
In deze kring gaan wij dieper op de
doelen in. Deze kring is passend bij
het niveau van de kinderen.

Gym
De afgelopen weken hebben we op
verschillende plekken gegymd. Zo
zijn we, tijdens de examens op het
Pieter Zeeman Lyceum, naar de
skatebaan geweest. Daarnaast hebben we ook een aantal keer op het
schoolplein gymles gegeven. Maar
de gymzaal blijft favoriet. Mooi om
te zien is dat de kinderen steeds
zelfstandiger zijn geworden. Zo werken we in vaste groepjes van leerlingen die met elkaar de verschillende onderdelen doen. We merken dat
dit veel tijdwinst oplevert met het
wisselen, maar ook met het voorbereiden en opruimen.

Op een dag gingen we op schoolreisje. We gingen met de bus. Na
anderhalf uur waren we in het pretpark Drievliet. Dat is in Den Haag. Ik
ging als eerste in de vliegende vissen. In de hoge glijbanen en de
formule x, in de botsauto's, de uilen
en de theekopjes en de jungle rivier. Toen gingen we weer terug
naar school en naar huis toe.

Schoolreis

Robbe & Alaa

Ik en mijn klas en groep 3,
4, 5, 6 en 7 gingen naar
Drievliet. Onze groep was
met Fenna, Felien, Nina en
Tesnime. Nina en Felien
gingen in de formule x
maar Fenna durfde niet en
Tesnime was te klein. Dus
zij gingen in de theekopjes.

Nina & Tesnime

Middenbouwunit
Slootjesdag

Avondvierdaagse
De eerste dag was het niet heel
zwaar, want het was maar 7 km.
Voor ons was het wel moeilijk, want
we gingen steeds heen en weer rennen. Wij gingen langs de Bruinvissen
spotplek en langs de Zeelandbrug.
De volgende dag liepen we wel 8 km.
En toen liepen we bijna dezelfde
route. Daar was ook een soort brug.
En toen waren we er weer. De een
na laatste dag was ook de langste
dag. Toen was het wel 9 km lang die
ging langs de dijk. En de laatste dag
was het fijn. Het was maar 5 km en
toen we er waren kregen we een
medaille.

Dit seizoen is het slootjesdag geweest. We hebben gevist. Meerdere kinderen hadden het ook gedaan. We hadden visjes gekeken en
naar planten en bacteriën gekeken.
Yente & Fenna

Schoolzwemmen
Sinds januari 2022 gaan de kinderen uit groep 5
op de dinsdagmiddag naar Laco om daar te gaan
schoolzwemmen. Elke week gaan we op de
fiets, onder begeleiding van een leerkracht en
hulp van een aantal ouders of oma's, naar Laco.
Daar hebben de kinderen een uur zwemles.
Sommige kinderen hebben al één of meerdere
diploma's, andere kinderen hebben nog geen
diploma of durven zelfs niet in het water. Tegen
de zomervakantie, wordt er gekeken welke vorderingen de kinderen hebben gemaakt en of er
kinderen zijn die kunnen afzwemmen. Dit jaar
waren er 8 kinderen die mochten afzwemmen
voor hun C-diploma en eentje die mocht afzwemmen voor zwemvaardigheid 1. En al deze
kinderen hebben hun zwemdiploma gehaald!
Gefeliciteerd!!
De kinderen die niet mochten afzwemmen,
hebben het afgelopen half jaar ook ontzettend
hun best gedaan tijdens het schoolzwemmen. Er
zijn hele mooie vorderingen gemaakt en iedereen heeft een hoop bijgeleerd. Ook super gedaan hoor!!

Voedselbosje
Samen met de kinderen uit de middenbouw is er in maart een voedselbosje aangeplant op het schoolplein. Na de aanplant, hebben we
met z'n allen goed voor het bosje gezorgd door regelmatig water te geven en proberen het onkruid eruit te halen en houden. En wat
groeit het bosje goed door al deze goede zorgen!! Zo groeien er al appels aan de bomen, zijn er al verschillende bessen geplukt en doen
de kruiden het erg goed.
Dinsdag 12 juli heeft Esmeralda van het IVM samen met de kinderen een aantal workshops gedaan. De kinderen mochten kruidenboter
maken, met de kruiden die in ons eigen voedselbosje groeien, smaakwater maken ook met de kruiden uit eigen bosje, kijken en meten
hoe groot de planten waren gegroeid en een proefsessie. Tijdens deze proefsessie zijn er verschillende vruchten en kruiden geproefd,
waarbij gelet moest worden op de vorm, structuur en geur van het te proeven stukje. Dit waren ook allemaal dingen die in ons eigen
voedselbosje groeien.
De kinderen hebben weer veel geleerd over wat je kan met wat er uit het bosje komt en hebben een leuke ochtend gehad.

Middenbouwunit
Een dag in middenbouw door Bryan
Juf Nadine en juf Jerney zijn de juffen
vandaag. Het is vrijdag/
De gezelligste groep
is de middebouwunit

Op kantoor zitten juf Manon en
juf Anique. Die werken daar.

Op een dag doen wij inloop–
lezen– rekenen –pauze—
schrijven– engels

In de middenbouw
zitten groep 5 en groep 4
In de middag hebben we
pauze—faqta en gaan we
naar huis.

Slootjes
dag
Hoi ik ben Ties. Ik deed mee aan slootjesdag. Het was heel leuk en ik had plezier. Het begon om 11
uur en het eindigde om 12 uur. Er was een mevrouw van het NME. Bij Borrendamme was een
sloot. Het was brak water. Brak water is zout en zoet. Daar zaten alleen maar garnalen en visjes in.
We hadden ook een net. Het water was heel vies dus je kon niks zien maar met je net ging je heen
en weer en zo kon je vissen vangen. Ik en mariana vingen een best grote vis. Hij was iets van 4 cm.
We hadden ook nog een activiteit gedaan en toen moesten we naar de kinderboerderij.
Ties groep 7

Slootjesdag was heel leuk en ik heb veel geleerd.
We hebben gevist met visnetten en hebben informatie over de
sloot naast Borrendamme gehad.
Het is brak water en er zitten stekelbaarsjes.
Het was een leuke slootjesdag.
Elise groep 6

Bovenbouwunit

schoolreis

Hoi! Ik ben Femke, ik zit in groep 7 en ik ben vorige week dinsdag op 7 juni 2022 met mijn groep, groep 6 en de middenbouw op
schoolreis geweest naar Drievliet. We vertrokken rond 09:30 en we kwamen rond 11:00 aan. Zelf ging ik met mijn beste vrienden
Lise, Brent, Annes en Finn in een groepje de attracties af. We gingen vooral in achtbanen. Onze favoriete achtbaan waar we 3 / 4
keer in zijn geweest is de Formule X. De Formule X is de snelste achtbaan van het park. Hij gaat binnen 2 seconden van 0 - 70 km
per uur! Voor de rest zijn we in de zweefmolen, de waterglijbaan, goudmijnkarretjes, de octopus, theekopjes, de draaikolk en
nog andere attracties geweest. Rond 15:00 uur moesten we weer verzamelen en wouden we weg gaan, maar we moesten nog
andere kinderen gaan zoeken, uiteindelijk zaten we rond 16:00 in de bus en kwamen weer op school rond 17:30.

Femke

Wanneer
gaan we
weer?

En we gaan
nog niet
naar huis!

school-

We gingen weg met de bus om 8:45, op weg naar drievliet. Het was 1 uur en 20 minuten rijden, we hebben in de bus veel gepraat, gelachen en gegild. Toen we uit de
bus stapten moesten we nog een stukje lopen, en daar waren we, bij Drievliet.
We gingen als eerst in een octopus, hij ging bijna over de kop, in de lucht kreeg ik
soms geen adem door alle druk die op me stond. We zijn ook in één van de snelste
achtbanen van Nederland geweest, de Formule X. We gingen ook in ze zweefmolen,
en in de stambomen.
In het begin was er ook een steile glijbaan met water, dus ik en Femke gingen samen
op een bootje en Brent en Annas gingen ook in een bootje. Rond 16:00 gingen we
richting de bus, en we waren rond 17.00 waren we terug, en we mochten toen meteen naar huis.

Lise groep 7

Toen we de avond4daagse liepen, was het erg warm, was het erg
druk, maar het was wel heel gezellig. We liepen alle dagen mee. Het was
wel moeilijk om alles te lopen, maar we hebben het gehaald. Ook hebben we een watergevecht gehouden. Het was wel lekker verkoelend! We
moesten een paar keer door tunneltjes, toen werden we bijna doof, omdat er heel veel kinderen gingen gillen. We praatte heel veel! De laatste
dag was het het warmste, maar gelukkig wel het kortste. Ook was Jim
Bakkum er. Hij was de zanger op vrijdag. Ook was er een marionette
voorstelling. Het was super leuk! Volgend jaar gaan we weer!!
Nikki de Waard en Rayna Praet.

Bij het leescircuit werken we met verschillende groepjes. Die groepjes hebben iedere keer een andere
opdracht, zoals Race lezen. Dat is dat je op je aller snelst moet lezen met een zandloper of stopwatch.

Leescircuit,
wat is dat?

Bij estafette lezen dan lezen we een tekst en iedereen krijgt een beurt en dan moeten ze een stukje
lezen met gevoel. Bijvoorbeeld boos dan moet je het duidelijk maken dat je boos de tekst leest.
Ik vind het wel gezellig want ik heb een groepje met kinderen waar ik nooit mee omga en zo leer ik meer
kinderen beter kennen.
Ik ga nu uitleggen welke opdrachten we hebben: "we hebben prentenboeken lezen, we hebben werkboekjes waarbij we een verhaal moeten lezen en daarna antwoorden schrijven en informatief lezen. "Nu
vind ik het veel leuker dan ervoor want ervoor moesten we lezen in ons boek en nu is het altijd iets anders.

Geschreven door Mariana, ik zit in groep 7.

Ik vond het jaar op school leuk behalve sommige dingen maar die ben ik al vergeten. Ik kan vertellen dat ik Crea wel leuk vond en zelfstandig werken was erg handig. En de musical verbergen is erg moeilijk. Sommige dingen waren super leuk maar, er was natuurlijk ook het omgekeerde.
Maar ik ga het hebben over de leuke dingen in het kort. Als je binnenkomt op maandag of dinsdag dan is er meestal een juf Judith en juf Manon
ochtendshow.
Sinds een paar weken is er het leescircuit. Dat is een rad met allemaal lees dingen erop. Iedereen is in groepjes verdeeld. Er zijn nu 2 verschillende
van dat leesrad. Na of als er geen ochtendshow is, (Het meestal kort en rijmen is ook een onderdeel ervan.) is er een dagopening/spotlight en
daarna het leescircuit.
De spotlight is dat er een kind dat is uitgekozen of vrijwillig al van tevoren iets voorbereid heeft en dat vertelt over zichzelf.
Meestal is daarna rekenen en daarna buitenspelen, kleine pauze eerst was er schrijven maar nu zelfst. werken dan op maandag is er voor 6 hvo/
gvo en net voor de grote pauze is er hvo/gvo voor 7 en 8. Dan is er buitenspelen/grote pauze en dan spelling en taal en dan naar huis. Tijdens
spelling ga ik naar de onderbouw om Julia op te gaan halen om BOUW te doen. Dat is een programma dat kinderen helpt woorden te lezen en
letters snel te leren herkennen. Tijdens taal oefen ik de musical. Dit was mijn stukje over mijn schooljaar ervaring.

Tessa Verhage

Dag
groep 8
Van deze Kofschip TOPPERS nemen we dit jaar afscheid.
Een supergezellige groep waar we volop van genoten hebben.
We laten ze gaan met veel vertrouwen.

Lieve pubers,
Heel veel plezier allemaal op het Pieter Zeeman lyceum. Zet jullie kwaliteiten
en talenten in . Laat nog eens wat van je horen en geniet van jullie
welverdiende vakantie!

Zang
cursus

Dinsdag 17 mei zijn we gestart met een groep van 10 kinderen
met de zangcursus. Vijf dinsdagen zijn deze kinderen, na
schooltijd, bij elkaar gekomen om met elkaar te zingen. Wat
een enthousiaste groep was het!
We hebben niet alleen gezongen maar ook veel geleerd over
articulatie, syncopen, timing, energie geven, lip-medeklinkers
en ademhaling.
Tijdens deze cursus hebben we gewerkt aan 2 nummers:
Nooit alleen van Misfit en Ik ben ik, jij bent jij van Sarah en
Julia. Bij de laatste zangles hebben we deze nummers ook
gefilmd. Dit was toch best wel spannend maar het ging super
goed.
Daarnaast hebben we leuke zangoefeningen gedaan die ook
weer helpen om de zangtechnieken te ontwikkelen.
Super trots ben ik op deze kinderen! Ik hoop dat ze lekker
blijven zingen!

Naschoolse activiteiten

Nieuws van Kibeo Peutergroep
Afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema ‘Ik en mijn familie’. We hebben verschillende knutselactiviteiten gedaan zoals een puzzels van onszelf gemaakt. We maakte
samen een foto en knipte deze tot een puzzel. Ook bespraken we in de kring onze
‘familiehuisjes’. Op deze huisjes is per kind te zien hoe hun familie eruit ziet en vertelde de
kinderen wie wie is.

Nu komt de zomervakantie eraan en
kunnen de kinderen heerlijk genieten van een paar weken vakantie.

De dagopvang blijft deze periode
geopend en met de kinderen die
deze periode komen gaan we beginnen aan een nieuw thema: ‘Oef wat
warm’.

Een heel leuk thema voor in de zomermaanden en we hopen dan natuurlijk wel op lekker warm weer.

Ook kwam bij ons de boekfiets langs en
hebben de kinderen genoten van het

Op 29 juni was het ook Modderdag maar bij Kibeo hebben we er een modderweek van
gemaakt. Zo kwamen alle kinderen aan de beurt om heerlijk met modder te spelen.
We hebben verschillende activiteiten gedaan zoals met modder schilderen en in de
modderkeuken spelen.

Voor iedereen een hele fijne zomervakantie. De peuters die na de zomer op school
startten wensen wij veel succes op
school !

BuitenSchoolseOpvang
Vanuit de wensboom die we gemaakt hebben met de kinderen
hebben we de afgelopen weken verschillende activiteiten gekozen. Vooral activiteiten voor buiten omdat we graag buiten zijn om na de schooldag lekker van de zon
te genieten.
Zo hebben we zelf verschillende midgetgolf banen gemaakt met de blokken hout en
boomstammen die op het schoolplein lig-

Omdat het ook regelmatig echt warm is geweest spelen we ook met water.
We hebben een sproeier op het plein en een aantal waterpistolen.

Wat de kinderen ook erg leuk
vonden is het spel KUBB in het
hockeyveld. Dat werd met veel
enthousiasme gespeeld.

Leuk spel ook
voor thuis of
camping!

Vorige week was het jongens en meiden week.
Waarbij de jongens met lego race auto’s hebben
gebouwd. De meiden hebben gezichtsmaskers
gedaan. Samen hebben we handscrub gemaakt.

Energie over?
Dans er op los!

Hoeveel ijsjes heb jij gevonden in
dit Kraaiennest? Vergeet je deze
niet mee te tellen?

