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Juf Lilia in groep 1-2 
B. 
 
Gastles kleuters 
verzorgd door de NME 

Eindpresentatie 
muziek in Musiater 
voor groep 4-8 
Aanvang voor publiek 
10.00 uur 
 
 

Peuters en kleuters 
piratengym 
 
OR vergadering 19.45 
uur 

 
  

Tweede Paasdag 
Alle kinderen vrij 
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Kunstenaar op school 
voor groep 4,6 en 7 
 
Theatervoorstelling 
op school voor groep 
3,4 en 5 over 
opruimactie 

Opruimmiddag voor 
alle groepen rondom 
de school 
 
Groep 6,7 en 8 naar 
aanbiedstation 

Techniekochtend 
groep 7 
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Groep 7 en 8 ritme 
workshop muziek 

Juf Inge viert 
verjaardag in groep 7 
Opening Zevenaar 
schoon 9.00 uur 
Boomfeestdag 
kinderen planten 
nieuwe platanen 

Studiedag, alle 
kinderen zijn vrij 

 Juf Miranda viert 
verjaardag in groep 6 
 
MR vergadering 
 20.00 uur 
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Thema de Schat 
13.45 uur: kleuters 
en groep 3 op 
schatjacht 

Groep 1-2 C naar 
verpleeghuis 
Groep 8 naar BKC 

 Paasontbijt voor alle 
kinderen 
Zwemmen voor groep 
4 t/m 8 

Juf Heidy viert 
verjaardag in groep 8 
Theorie 
verkeersexamen 
groep 7  
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Pannenkoekdag  
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groep 8 
Fietscontrole voor 
groep 7 

Goede Vrijdag – alle 
kinderen vrij  
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ARTS & ACTIVITIES 

 
In de afgelopen periode is er tijdens de lessen A&A 
gewerkt aan het thema ‘impressionisme’. U heeft de 
prachtige werkstukken die zijn gemaakt vast al in de 
klassen gezien. Op de ‘Wall of Fame’ aan de achterkant 
van het keukentje hangt een selectie van de mooiste 
kunstwerken uit de verschillende groepen.  
 
De komende weken werken de kinderen in de A&A lessen 
niet volgens een kunststroming. In mei en juni wel weer, 
dan gaan we starten met de laatste kunststroming van dit 
jaar: het realisme.  
 
 

CARNAVAL 9 FEBRUARI  EN DE OPTOCHT OP 11 FEBRUARI 

 
Vrijdag 9 februari hebben we een gezellige 
carnavalsochtend gehad. Na de opening op het plein en het 
bezoek van de stadsprinsen en onze eigen Kofschip Prins 
Mike en Prinses Jade gingen we aan de slag. Groepjes van 
kinderen van alle leerjaren trokken  onder leiding van de 
bovenbouwleerlingen gezellig door de school om overal 
leuke spelletjes te doen. Het was mooi om te zien hoe 
zorgzaam iedereen voor elkaar was. Foto’s van Carnaval 
2018 zijn te zien op de website van de school. 
 
 
 

 
 
In het tweede gedeelte van de ochtend stond “Kofschip got 
talent” op het programma. In de grote ruimte van BSO 
Superster van Zonnekinderen hebben we allerlei mooie acts 
kunnen aanschouwen.  
De winnaars waren: Demi Kr. Faylin en Dewi van groep 6. 
Gefeliciteerd meisjes!  
 
 
 

En dan was er nog de optocht op zondag 11 februari: de 
Boemelburchtparade. 
And the winner is …. Het Kofschip! 
Met twee fantastisch versierde bolderwagens en een groep 
enthousiaste kinderen in Mondriaan-outfit, heeft groep 8 tijdens deze  
Boemelparade op 11 februari laten zien waar Het Kofschip voor staat: 
‘Kofschip uit de kunst’!  
Met dank aan de kinderen van groep 8, meester Willem en juf Heidy 
en alle hulpouders.  
 
 
 

 
 

MUZIEKPRESENTATIE GROEPEN 4-8 IN MUSIATER  MAANDAG 12 MAART 

 
Op maandagochtend 12 maart laten de leerlingen van groep 4 t/m 8 hun muzikale kunsten horen tijdens een 
eindpresentatie in het Musiater. Natuurlijk kunt u daar als belangstellende bij zijn.  De voorstelling begint om 10.00 
uur. Het zal ongeveer een uur duren. Kinderen lopen gezamenlijk van en naar school terug.  
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ACTIE: ZWERFAVAL MOOI NIET 

 
 

 
In de week van 12 maart start de landelijke actie ‘Schoon, heel gewoon’. Natuurlijk doet 
Het Kofschip weer mee!  
Dit keer zijn er diverse activiteiten waaraan we deelnemen, zelfs al in de week vóór de 
officiële opening. In onderstaand schema kunt u zien wat er allemaal staat te gebeuren. 
 
           
  
 
 
 
 
 

 

Gastlessen op school Maandag 5 maart 10:00 uur Groep 1-2 a 

10:30 uur Groep 1-2 b 

11:00 uur Groep 1-2 c 

Theatervoorstelling op school Dinsdag 6 maart  8:30 – 9:00 uur Groep 4 

9:45 – 10:15 uur Groep 3 en 5 

Excursie naar aanbiedstation  Dinsdag 13 maart  9:00 uur Groep 8 

10:30 uur Groep 7 

12:45 uur Groep 6 

Opruimactie rond school  Dinsdag 13 maart  Indeling nog maken Alle groepen  

Officiële opening project op 
plein 

Woensdag 14 maart 9:00 uur Alle groepen 

 
 

VRIJDAG16 MAART NATIONALE PANNENKOEKDAG 

 

 
 
Vorig jaar hebben we 420 pannenkoeken gebakken voor ouderen in Zevenaar. Gaan we daar dit jaar overheen? 

Het Kofschip bakt pannenkoeken voor alle ouderen (60+) 
Kinderen van onze school gaan samen met ouders op vrijdagmorgen 16 maart aan de slag. Alle ouderen in Zevenaar 
kunnen zich aanmelden via  willem@het-kofschip.nl of 0316 525619. Zij ontvangen dan op 16 maart tussen 12.00 en 
13.00 uur twee gratis pannenkoeken p.p. van de kinderen. Meld u dus aan! Bij de aanmelding graag vermelden: naam, 
adres, hoeveel personen en eventueel telefoonnummer.  

 
Wilt u meehelpen met het bakken? 
We kunnen nog heel wat bak-ouders gebruiken. Voor de materialen wordt gezorgd. Samen met een groepje kinderen 
bakt u pannenkoeken, waarna deze samen worden rondgebracht. In principe wordt er gebakken door de leerlingen uit 
de hoogste groepen. Natuurlijk doet uw eigen kind ook mee als u zich aanmeldt! 
willem@het-kofschip.nl  
 
Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Heemskerk, Zevenaar.  
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WOENSDAG 21 MAART STUDIEDAG 

 
Op woensdag 21 maart hebben de leerkrachten van Het Kofschip een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.  
 

23 MAART FIETSCONTROLE, 10 APRIL FIETSEXAMEN GROEP 7 

 
In april wordt het verkeersexamen voor groep 7 gehouden. Dit 
examen bestaat uit twee onderdelen: een theoretisch en een 
praktisch deel. Op donderdag 5 april wordt de theorie afgenomen 
en op dinsdag 10 april is het praktijkexamen aan de beurt.  Voor dit 
praktijkexamen hebben de kinderen een goed werkende fiets nodig. 
Daarom controleren we de fietsen op vrijdag 23 maart. U heeft dan 
nog voldoende tijd om eventuele reparaties te laten uitvoeren.   
  
De fiets wordt gecontroleerd op:  

 een werkende bel  

 deugdelijke remmen  

 goede trappers   

 vastzittende spaken  

 stevig zadel  

 handvatten   

 spanning en profiel van de banden   

 een goed afgestelde ketting  
 
Aan u als ouder de vraag ervoor te zorgen dat de fiets van uw kind goed in orde is. Uiteraard is het de bedoeling dat 
de gecontroleerde fiets ook gebruikt gaat worden bij het praktijkexamen van 10 april. Als uw kind géén goede fiets 
heeft, dan kan het niet deelnemen aan het fietsverkeersexamen.  
  
De leerlingen krijgen ruim voor de afname van het praktijkexamen een route mee, zodat ze deze alvast met u kunnen 
oefenen.  
 

VRIJE DAGEN KOMENDE PERIODE: 

 
Van vrijdag 30 maart tot en met maandag 2 april is het paasweekeinde.  
 

CONCEPT VAKANTIEROOSTER 2018-2019 

 
Hier vindt u het concept vakantierooster 2018-2019.  Mochten er nog wijzigingen komen, dan laten we u dit weten.  
 

Herfstvakantie 15-10-2018 t/m 19-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018  t/m 04-01-2019 

Voorjaar 04-03-2019 t/m 08-03-2019 

Goede Vrijdag  19-04-2019 

Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 30-05-2019 t/m 31-05-2019 

Meivakantie, incl. 2e paasdag, Koningsdag 
en Bevrijdingsdag 

22-04-2019 t/m 03-05-2019 

2e Pinksterdag 10-06-2019 

Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019 

 
 

VOLGENDE INFOBULLETIN 

 
Op dinsdag 3 april komt het volgende infobulletin uit.  


