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Beste ouders/verzorgers,

www.facebook.com/obstkofschip

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

Geen gym op 5 oktober, wel Rots en Water
Ouderavond Online Veiligheid
Herinnering bestellen foto’s
Tijdstip vrij op enkele middagen
Gevonden fietssleutels

Met een vriendelijke groet,

Sandra Kraaijeveld,
Directeur OBS ’t Kofschip

Geen gym op 5 oktober, wel Rots en Water
Op vrijdagavond 5 oktober wordt er een feest in de PKC-hal georganiseerd. De
voorbereidingen hiervoor zullen al in de ochtend starten. Daardoor komen de gymlessen die
ochtend en middag te vervallen. In plaats daarvan zal meester André voor de groepen 3 t/m
8 een les Rots en Water verzorgen in de gymzaal van de kleuters. Gemakkelijk zittende kleding
is hierbij prettig. De kinderen hebben geen gymschoenen nodig. Rots en Water ervaar je
namelijk het beste op je blote voeten!
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Ouderavond Online Veiligheid
Afgelopen woensdag is er een ouderavond met betrekking tot online veiligheid georganiseerd.
Onder leiding van twee medewerkers van Stichting Halt zijn ouders, directie en
zorgcoördinatie met elkaar in gesprek gegaan. Er zijn inzichten en ervaringen uitgewisseld.
Ook zijn de verwachtingen die ouders en school ten aanzien van elkaar hebben besproken.
Diverse opvoedvaardigheden, zoals ouderlijke betrokkenheid, problemen oplossen en
toezicht houden zijn toegelicht. Maar ook strafbare feiten op internet en de rol die Halt kan
spelen zijn benoemd. Terugkijkend op de avond hebben de aanwezigen deze als waardevol
ervaren. In de toekomst zullen er meer ouderavonden worden georganiseerd. Heeft u
suggesties voor onderwerpen dan hoor ik dit graag.

Herinnering bestellen foto’s
Vorige week heeft uw zoon/dochter een voorbeeldfoto mee naar huis gekregen. We willen u
er op attenderen dat u de foto’s tot 1 oktober portvrij kunt bestellen via schoolfotofun.nl.
Daarna zal er €6,50 administratie- en verzendkosten in rekening worden gebracht.

Tijdstip vrij op enkele middagen
Ook dit schooljaar zijn er een aantal middagen waarop de kinderen vrij zijn (bijvoorbeeld 19
oktober). Voor deze middagen geldt dat alle kinderen vanaf 11:45 uur vrij zijn.

Gevonden fietssleutels
Vorig en dit schooljaar zijn er enkele fietssleutels gevonden. Mocht uw zoon/dochter er één
kwijt zijn geraakt, loopt u dan zelf even binnen of laat u uw zoon/dochter even naar de
administratie komen. Wie weet zit de juiste sleutel er bij.
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