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NIEUWE MAILADRES

In plaats van kofschip.plaan@xs4all.nl heeft de directie vanaf nu het volgende mailadres: directie@het-kofschip.nl .
Leerkrachten zijn per mail bereikbaar via hun voornaam en dan @het-kofschip.nl Voorbeeld: Stefanie@het-kofschip.nl.

VAN DE VERKEERSOUDERS
Verkeersexamen groep 7
Op donderdag 6 en dinsdag 11 april jl. hebben de leerlingen van groep 7 deelgenomen aan het
verkeersexamen dat georganiseerd werd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zevenaar. Voor zowel het
theorie- als het praktijkexamen zijn alle leerlingen geslaagd. Een mooie prestatie! De verkeersouders en
juf Inge bedanken alle hulpouders voor hun medewerking aan het verkeerspraktijkexamen.

UITSLAG CENTRALE EINDTOETS GROEP 8
De digitale uitslag van de Centrale Eindtoets komt woensdag 10 mei binnen. De leerlingen krijgen vanaf 16 mei de
papieren versie van deze uitslag mee naar huis.

AVONDVIERDAAGSE
Maandag 15 mei start in Zevenaar de Avondvierdaagse. Ook kinderen van Het Kofschip doen hieraan mee. De
deelnemende kinderen en hun ouders ontvangen donderdag 11 mei verdere informatie omtrent deze activiteit.

SLOOTJESEXCURSIE GROEP 7
Op donderdagochtend 18 mei heeft groep 7 een slootjesexcursie. Deze vindt plaats bij de sloot bij school. Hiervoor kunnen
we nog wat ouderhulp gebruiken. U kunt zich opgeven bij juf Inge.

ENTREETOETS GROEP 7
In de komende periode start de Entreetoets voor groep 7. De Entreetoets meet de vaardigheden van de
leerlingen op het gebied van rekenen, taal en begrijpend lezen. De Entreetoets is een voorspellend
hulpmiddel voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Aan de hand van de uitslagen van deze
toets kunnen we bepalen welke lesonderdelen nog extra aandacht behoeven in groep 8.
Als de uitslagen van deze toets binnen zijn, worden alle ouders en de leerlingen van groep 7 uitgenodigd
voor een gesprek.

STUDIEDAG EN ANDERE VRIJE DAGEN
Vrijdag 19 mei hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten.
Maandag 5 juni alle kinderen vrij, Tweede Pinksterdag.
Maandag 26 juni hebben alle kinderen vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten.

HET KOFSCHIP GAAT OP SCHOOLREIS 22 MEI
Het schoolreisje vindt plaats op maandag 22 mei. De groepen 1 tot en met 3 gaan naar Megapret in Lievelde. Megapret
gaat deze dag speciaal open voor Het Kofschip. De groepen 4 tot en met 8 gaan naar Toverland in Sevenum. Alle bussen
vertrekken om 08.30 uur. De bussen uit Lievelde worden om 16.00 uur terugverwacht. De bezoekers aan Toverland zijn
rond 17.30 uur terug op school. Via een digitale brief worden alle ouders/verzorgers nader geïnformeerd.
Kinderen waarvoor geen schoolreisbijdrage is betaald, kunnen helaas niet mee en blijven bij juf Maria op school.

GROEPSINDELING 2017-2018
We zijn al druk aan het puzzelen, maar helaas is de groepsindeling voor volgend schooljaar nog niet bekend. Zodra deze
rond is, worden de ouders en de kinderen geïnformeerd.
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SCHOOL T-SHIRTS INLEVEREN
Een verzoek aan alle ouders en kinderen; graag alle school T-shirts deze week inleveren! Volgende week bij de intocht
van de avondvierdaagse en bij het schoolreisje hebben we ze weer nodig. Om de verzameling weer compleet te maken
willen we graag alle shirts eerst weer terug.

MUZIEKVOORSTELLINGEN IN HET MUSIATER
De leerlingen van groep 3 t/m 8 bezoeken een muziekvoorstelling in het Musiater. Op het kalenderblad kunt u zien
wanneer welke groep aan de beurt is. De kinderen gaan hier onder schooltijd naar toe.
TALENTEN FESTIVAL WOENSDAG 7 JUNI

Op woensdag 7 juni houden we het talentenfestival (voorheen Playbackfestival) op het
schoolplein. Leerlingen van de groepen 1 en 2 doen altijd met de hele groep (o.l.v. de
leerkracht) mee. Deze kinderen mogen ook zelfstandig (in een groepje van minimaal drie
kinderen) deelnemen of meedoen met kinderen uit andere groepen. De ouders kunnen bij
juf Karen een inschrijfformulier halen en ook weer inleveren.
Vanaf groep 3 kunnen kinderen zich individueel of in groepjes opgeven. Ze mogen een
liedje playbacken of een bijzonder talent laten zien. Het is de bedoeling dat iedereen zelf
zorgt voor de kleding en eventuele andere spullen. Het oefenen moet thuis gebeuren. Inschrijfformulieren kunnen vanaf
dinsdag 23 mei bij juf Karen worden opgehaald en ingeleverd.
Er staan op het plein kraampjes waar u voor een klein bedrag diverse hapjes kunt kopen. U hoef dus thuis niet te eten.
Het festival begint om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
Wilt u ons helpen?
Wij zoeken nog mensen die lekkernijen willen maken die wij op deze avond kunnen verkopen. Bent u een ster in de keuken?
Stuur dan een berichtje naar karen@het-kofschip.nl

ROSORUMRUN 2017 STEUNT STICHTING HDKT
Vorig jaar werd door Lions Club de Liemers samen met Kinderboerderij
Rosorum de Rosorumrun georganiseerd. Het overweldigende succes van vorig
jaar heeft er toe geleid dat Lions Club de Liemers dit evenement die jaar
opnieuw voor jong en oud organiseert en wel op 18 juni. Het goede doel is
Stichting HDKT. HDKT staat voor een Honderd Duizend Keer een Tientje. De
stichting zet zich in voor onderzoek naar sarcomen. Dit zijn zeldzame,
zeer agressieve tumoren. Omdat ze zeldzaam zijn is er te weinig geld om onderzoek te financieren. HDKT werkt samen
met het Radboud Oncologie Fonds en de Antoni van Leeuwenhoek Foundation. Meer info op de site van HDKT.
Door hard te lopen van een afstand naar keuze worden opbrengsten ingezameld ten behoeve van HDTK. Door het succes
van de Rosorumrun vorige jaar is het evenement dit jaar uitgebreid met:

Officiële tijdregistratie

Muziek (Not2Big Band)

Diverse activiteiten voor vaders (Vaderdag)

Meer afstanden voor volwassenen

Uitgebreid programma tijdens en na de wedstrijden

Mogelijkheid een uniek RosorumRun T-shirt aan te schaffen.
Op zondag 18 juni kun je de Stichting Honderd Duizend Keer een Tientje helpen door hard te lopen op de
atletiekbaan van Atletiekvereniging De Liemers en door het park Rosorum.
Afstanden en tijden
Kies je leeftijd en je ziet welke afstand je loopt en wanneer.
Start 11:00 uur
1, 2 of 3 mijl
vanaf 13 jaar
Prijsuitreiking 11:45 uur.
Start 12:00 uur
500 meter
4-6 jaar
Start 12:15 uur
100 meter
7-9 jaar
Start 12:30 uur
1000 meter
10-12 jaar
Prijsuitreiking 12:45 uur.
Inschrijven: www.rosorumrun.nl

VOLGENDE INFOBULLETIN
Het volgende infobulletin verschijnt op dinsdag 6 juni.
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