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en facebookpagina

Beste ouder(s)/verzorger(s),

www.facebook.com/obstkofschip

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

Vertrek juf Esther
Tevredenheidsonderzoek Stichting OPOPS
Inzamelen lege batterijen
Inzamelen doppen

Met een vriendelijke groet,
Sandra Kraaijeveld,
Directeur obs ’t Kofschip

Vertrek juf Esther
Gisteren zijn zowel de kinderen als de ouders van groep 1/2B op de hoogte gebracht van het
vertrek van juf Esther. Per 1 juni stopt zij met het lesgeven op onze school om zich met haar
gezin voor te bereiden op een grote uitdaging: een verhuizing naar Brussel! Deze
voorbereidingen vragen veel tijd, waardoor juf Esther de moeilijke beslissing heeft genomen
het schooljaar niet af te maken. Gelukkig hebben we binnen de stichting een fijne collega
gevonden die vanaf 1 juni tot de zomervakantie op donderdag en vrijdag in de groep kan zijn:
juf Debbie van Noorloos. Juf Esther, we vinden het uiteraard heel jammer dat je weg gaat,
maar wensen jou en je gezin natuurlijk een hele mooie toekomst in België toe!
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Tevredenheidsonderzoek Stichting OPOPS
Begin 2019 bent u uitgenodigd om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek van
Stichting OPOPS. We willen u hartelijk danken voor het invullen van deze enquête. De
rapportage is inmiddels binnen en zal binnen het team en de medezeggenschapsraad worden
besproken. Hierna stellen we u op de hoogte van de uitkomst van deze gesprekken in de
Seinvlag.

Inzamelen lege batterijen
Onze school zamelt sinds deze week gebruikte batterijen in via Stibat. Het inzamelen van
batterijen is goed voor het milieu en door het inzamelen van de batterijen verdienen wij, als
school, spaarpunten. Voor elke ingeleverde kilo ingezamelde batterijen krijgen wij een
spaarpunt. De gespaarde punten kunnen wij inwisselen voor een waardebon waarmee wij
artikelen kunnen bestellen zoals springtouwen, steps, tablets en andere schoolartikelen.
De batterijenbox vindt u naast de trofeeënkast, in de hal van de school. Bij de kinderen is de
box inmiddels bekend en er zijn zelfs al batterijen ingeleverd. Namens het milieu en de school:
(alvast) bedankt!

Inzamelen doppen
Tijdens 't Kofschip doet! gaan de groepen 3 en 7 helpen bij de dagbesteding voor mensen met
een beperking bij Gemiva. Gemiva spaart ook doppen voor Bultersmekke. Deze stichting is
een in Nederland en Vlaanderen actieve organisatie die volwassenen en kinderen met een
beperking begeleidt in het zelf opleiden van de eigen hond tot een officieel erkende
assistentiehond. Voor de ingezamelde doppen ontvangt de stichting een vergoeding.
Uiteraard steunen wij deze actie en kunnen de doppen vanaf volgende week ook op school
worden ingeleverd. Spaart u mee? U kunt zowel plastic doppen van flessen en pakken als
doppen van bierflesjes en wijnflessen inleveren (zie volgende pagina). Alvast bedankt!
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