1

De seinvlag
2018 – 2019
Nr. 9
14 september 2018
Bekijk onze website
www.bskofschip.nl/t-kofschip/

en facebookpagina

Beste ouders/verzorgers,

www.facebook.com/obstkofschip

Bijgaand de negende Seinvlag. In de Seinvlag vindt u
belangrijke informatie vanuit de directie van OBS ’t
Kofschip.
In deze editie komt aan de orde:
-

Schoolbrengdag – donderdag 20 september 2018
Overzicht vakanties en vrije dagen 2018 - 2019
Fietsen gevraagd!
Blauwe lijn en gymbanken

Met een vriendelijke groet,

Sandra Kraaijeveld,
Directeur OBS ’t Kofschip

Schoolbrengdag – donderdag 20 september 2018
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan de SCHOOL op SEEF Schoolbrengdag. We willen
u en uw kind(eren) dan ook vragen om op donderdag 20 september 2018 lopend of op de fiets
naar school te komen.
Als alle ouders en kinderen hier gehoor aan geven betekent dat niet alleen een rustigere en
veiligere schoolomgeving, maar het is ook goed voor het milieu. Bewegen is bovendien goed
voor de gezondheid, het activeert de hersenen en geeft een geluksgevoel. Daarnaast doen
onze kinderen zo de noodzakelijke ervaring op in het verkeer.
In de klassen zal op deze dag ook aandacht besteedt worden aan verkeersveiligheid, milieu en
gezondheid.
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Overzicht vakanties en vrije dagen 2018 - 2019
Omdat de vakanties en vrije dagen nog niet op de site staan, sturen wij u hierbij het overzicht
voor dit schooljaar toe.

Fietsen gevraagd!
Er is niet alleen steeds meer belangstelling voor onze school binnen onze wijk, maar ook van
daarbuiten. Er zijn kinderen die zelfs van buiten Papendrecht komen. Als deze kinderen
gebracht worden met de auto, hebben ze geen fiets om op te fietsen naar de gym. Er wordt
dan regelmatig gekozen voor het achterop zitten bij een ander. Een betere oplossing is het
werken met ‘leenfietsen’ vanuit school.
Wie heeft er voor ons Kofschip een fiets welke niet meer gebruikt wordt (kindermaten 8 t/m
12 jaar)? Als er wat stuk aan is, is het niet erg. Dat gaan we opknappen. Als er mensen zijn die
voor de school de fietsen willen opknappen: graag!
Heeft u een fiets en/of wilt u fietsen opknappen: meldt u dan bij de directie.

Blauwe lijn en gymbanken
Wij zijn op zoek naar handige ouders, opa’s, oma’s of andere mensen die ons willen helpen
met het volgende:
Het schoolplein is afgelopen zomer vernieuwd en iedereen is heel blij met de nieuwe
speeltoestellen. Met de komst van het nieuwe plein is de blauwe lijn van de kleuters echter
verdwenen. Om ervoor te zorgen dat het voor de kleuters visueel zichtbaar is tot waar ze
mogen spelen, zoeken wij iemand die de blauwe lijn weer op het schoolplein wil verven.
Daarnaast zoeken wij iemand die ons wil helpen met het opknappen van de gymbanken uit
het speellokaal. De banken zijn nog goed maar hebben inmiddels een schuurbeurt en nieuwe
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laklaag nodig. Dit om ervoor te zorgen dat de kleuters actief en veilig kunnen blijven gymmen.
Wilt u ons helpen bij een van de bovenstaande klussen dan kunt u contact opnemen met
Sandra Voerman (svoerman@bskofschip.nl).
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