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Terugblik 4 december Sinterklaasfeest

Op vrijdag 4 december hebben we ons Sinterklaasfeest
gevierd. Niet zoals gebruikelijk met een spectaculaire
binnenkomst op het plein, maar met een Sint die met zijn
Pieten in het speellokaal de klassen ontving. Het feest
was er niet minder om. We kunnen allemaal terugkijken
op een geslaagde dag.

7 december studiedag
Op maandag 7 december hadden de leerkrachten van
Het Kofschip een studiedag. Tijdens deze dag hebben we
ons verdiept in het verbeteren van onze instructielessen
en hebben we een opfriscursus over de Kanjertraining
gevolgd.

Zichtbaar zijn in het verkeer
De wintertijd is alweer tijdje ingesteld, de dagen worden
korter. Kinderen gaan steeds vaker door het donker naar
school. We vinden het belangrijk dat onze kinderen
zichtbaar zijn in het verkeer. Daarom vragen we alle
ouders ervoor te zorgen dat de kinderen in ieder geval
‘s ochtends hun verkeershesje aantrekken. Mocht uw
kind geen hesje meer hebben, meld het even bij ons. We
hebben genoeg op voorraad.

Arts & Activities
De periode waarin we gewerkt hebben rond de
kunststroming Popart is inmiddels afgesloten. De
resultaten daarvan zijn te zien op de Wall of Fame.
Hierop hangen bijzondere kunstwerken uit alle groepen.

In de school hangt sinds kort ‘echte’ kunst: mooie
kunstwerken van kunstenaars die we tijdens onze A&Alessen behandelen. Zo zien we (1) een zelfportret van
Van Gogh, (2) een glasschilderij in Jugendstil van Alfons
Mucha, (3) een stilleven met bloemen van Jan Davidzs de
Heem, (4) de kus van Klimt en (5) het meisje met de parel
van Vermeer.
Onze kunstcollectie zal nog worden uitgebreid met
moderne kunst, die opgehangen wordt langs de trap.

Schoolorkest en schoolkoor
Eind januari willen we starten met ons schoolkoor en
schoolorkest. Kinderen vanaf groep 4 kunnen deelnemen
aan het schoolkoor, kinderen vanaf groep 5 kunnen
deelnemen aan het schoolorkest. Tijd schoolkoor enorkest: maandagmiddag 14.45-15.30 uur.
Nadere informatie volgt.

School in kerstsfeer gebracht

Kerstochtend 18 december
Onder de vele dingen die dit jaar niet door kunnen gaan,
valt ook het kerstbuffet dat we altijd hielden op de
donderdagavond voor de kerstvakantie. U heeft daarover
al eerder bericht gehad. Maar natuurlijk houden we wel
een gezellige kerstochtend, nl. op vrijdag 18 december.
Voor de kleine pauze wordt iets geregeld door de
oudervereniging. Kinderen hoeven deze ochtend dus
geen eten en drinken mee te nemen. Elke leerkracht
organiseert deze ochtend in zijn of haar eigen groep.

Kerstvakantie
Vrijdagmiddag om 12:15 uur sluiten we de school voor de
kerstvakantie. We wensen iedereen fijne kerstdagen en
een gezellige jaarwisseling.
Op maandag 4 januari beginnen we weer.

4 januari 2021 nieuwe nieuwsbrief
Op maandag 4 januari verschijnt het infobulletin van
januari.

U zult het dit jaar helaas niet kunnen bewonderen, maar
uw kinderen wel: de start is al gemaakt door de
leerkrachten om de school in een stijlvolle kerstsfeer te
brengen.
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