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ARTS & ACTIVITIES 

 
In de afgelopen periode is er tijdens de lessen A&A gewerkt aan het thema ‘Surrealisme’. U heeft de prachtige 
werkstukken die zijn gemaakt vast al in de klassen gezien. 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: Jugendstil.  
 

RUILBOEKEN 
 
U heeft ‘m vast al gezien, onze mooie ruilboekenkast. Uit deze kast mogen kinderen een boek pakken en meenemen 
naar huis, maar dan moeten ze wel een ander kinderboek terugzetten.  
Heeft u thuis nog kinderboeken die u niet meer nodig heeft, geef ze dan aan ons zodat wij ze in de ruilkast kunnen 
zetten. Van boeken hebben we immers nooit genoeg!  
 

10 MAART: ACTIE - ZWERFAVAL MOOI NIET ! 
 
In de week van 18 maart start de landelijke actie ‘Schoon, heel gewoon’. Natuurlijk doet Het Kofschip weer mee! Op 
dinsdag 10 maart houden we de Opruimdag Zwerfafval. Kinderen uit de groepen 3-8 ruimen het afval rondom de 
school op. Ter voorbereiding op de actie zijn er al verschillende lessen en activiteiten in het kader van opruimen van 
afval geweest.  
 
 

20 MAART:  PANNENKOEKDAG - KOFSCHIP BAKT VOOR OUDEREN 
 

Op vrijdag 20 maart is het Nationale Pannenkoekdag. Natuurlijk doet Het Kofschip weer mee: we 
gaan pannenkoeken bakken voor ouderen in het verpleeghuis.  
 

 
 

 

23 MAART: FIETSCONTROLE. 7 APRIL: FIETSEXAMEN GROEP 7 
 
In april wordt het verkeersexamen voor groep 7 gehouden. Dit examen bestaat een theoretisch en een praktisch deel. 
Op donderdag 2 april wordt de theorie afgenomen en op dinsdag 7 april is het praktijkexamen aan de beurt. Voor dit 
praktijkexamen hebben de kinderen een goed werkende fiets nodig. Daarom controleren we de fietsen op dag 
maandag 23 maart. U heeft dan nog voldoende tijd om eventuele reparaties te laten uitvoeren.   
 
De fiets wordt gecontroleerd op:  

• een werkende bel  

• goed werkende 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 7 april. Als uw kind géén goede fiets 
heeft, dan kan het niet deelnemen aan het fietsverkeersexamen.  
Voor het verkeersexamen zijn we nog op zoek naar 1 ouder/verzorger die op 7 april willen assisteren bij het 
verkeersexamen. Het gaat dan om langs te route plaats te nemen en te controleren of kinderen zich aan de regels 
houden. Voor de deelnemende hulpouders is er op maandag 30 maart een korte informatieavond, georganiseerd door 
VVN afdeling Zevenaar.  
 
De leerlingen krijgen ruim voor de afname van het praktijkexamen een route mee, zodat ze deze alvast met u kunnen 
oefenen.  
 

25 MAART: STUDIEDAG LIEMERSNOVUM 

 
Op woensdag 25 maart hebben de leerkrachten van Het Kofschip een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.  
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6 APRIL: MUZIEKPRESENTATIE GROEPEN 4 T/M 8 IN HET MUSIATER 

 

Op maandagochtend 6 april 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 zaal is open vanaf 9.50 uur. De 
voorstelling begint om 10.00 uur. De presentatie duurt ongeveer 45 minuten.   

6 APRIL: VOLGENDE INFOBULLETIN 
 
Op maandag 6 april komt het volgende infobulletin uit 

 

 VTC TULPENCURSUS HOCKEY BIJ HVZ 
 
VTC Tulpencursus Hockey Instuif bij HVZ zaterdag 21 en 28 maart en 4 april 2020 
 
Word jij dit jaar 5 of ben je al ouder? Doe dan gratis mee met de Tulpencursus Hockey Instuif van Hockey Vereniging 
Zevenaar (HVZ). Gedurende drie zaterdagen kun je van 9.30 tot 10.30 uur onder leiding van spelers van Dames 1 en 
Heren 1 kennismaken met hockey. Een stick is nog niet nodig, die kun je lenen van HVZ. 
Word je na de Tulpencursus lid, dan ontvang je een waardebon voor een gratis hockeystick van Veldman Sport. 
Doe je ook mee? Meld je aan door een mail te sturen naar TC-jeugd@hvz.info. Kijk voor meer informatie op 

www.hvz.info 

 

18 APRIL TECHNIEKDAG  
 

 

Techniek heeft de toekomst! Wist jij bijvoorbeeld dat 

techniek de motor is achter het realiseren van 

klimaatdoelstellingen? Of neem de zorg. Uitvoering vindt 

steeds meer thuis plaats en dat is alleen mogelijk met de 

juiste techniek. Nu kiezen voor een technische opleiding is kiezen voor een toekomstbestendige baan met goede 

arbeidsvoorwaarden. 

Op zaterdag 18 april a.s. vindt weer de Techniekdag de Liemers plaats. Doel van de Techniekdag is kinderen in de 

leeftijd van 9 tot 14 jaar spelenderwijs in aanraking te laten komen met techniek. Deelnemende bedrijven en 

onderwijsinstellingen laten op de Techniekdag door middel van doe-activiteiten zien hoe leuk en breed techniek 

is. Alle aspecten en niveaus komen deze dag aan bod: van timmeren tot experimenteren in een laboratorium en van 

autoschadeherstel tot programmeren van een robot.  
 
Locatie en tijden 
De Techniekdag vindt plaats bij Müller European Truck en Trailer Care aan de Dijkgraaf 24 in Duiven en is geopend 

van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.  
Meer informatie over deze dag vind je op www.techniekdag.nl/techniekdag-de-liemers. 
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