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Kunsttentoonstelling 5 maart groepen 1-2 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al 
dat er een kunsttentoonstelling van de 
groepen 1-2 komt op donderdag 5 maart. 
Alle kinderen hebben de afgelopen weken 
heel hard gewerkt met het thema "Kunst". 
Al deze mooie werkjes worden dan 
tentoongesteld in de speelzaal. Het wordt 
ons eigen museum! 
Nog even alle tijden hieronder:  
De ouders van de groepen 1/2 A, 1/2 B en 
1/2 C mogen hun kind die dag vanaf 13.40 
uur uit de klas halen en dan samen met de 
kinderen de tentoonstelling bezoeken. 
De ouders van de groepen 1/2 D, 1/2 E en 
1/2 F mogen hun kind die dag vanaf 13.45 
uur uit de klas halen en dan samen met de 
kinderen de tentoonstelling bezoeken. 
Wij hopen dat iedereen komt kijken, het is 
zeker de moeite waard. 
Het kleuterteam 
 
Zomerschool 2020 
Ook dit jaar zal de Zomerschool weer 
georganiseerd worden.  De Zomerschool is 
dankzij de subsidie van de gemeente een 
gratis voorziening. De leerlingen krijgen les 
in een groep van maximaal 16 leerlingen. 
De Zomerschool werkt alleen met 
bevoegde en ervaren leerkrachten. De 

leerkrachten worden ondersteund door 
een assistent (studerend aan de Pabo of 
net bevoegd).  
 
De Zomerschool is een taalinterventie, 
wordt betaald door de gemeente en is voor 
leerlingen van groep 7 die: 
-  deze extra kans willen benutten om hun  
taal- en basisvaardigheden te versterken; 
- voldoende gemotiveerd zijn om hun 
onderwijssucces te vergroten, hierbij 
gesteund door hun thuisfront; 
- gedurende de volledige periode van 3 
weken (6 juli t/m 24 juli) hiervoor in de 
gelegenheid zijn.  
 
De aanmelding verloopt via ‘t Koggeschip,  
 
De Zomerschool biedt een informatie-
bijeenkomst aan voor leerlingen en ouders  
van groep 7, zodat leerlingen en ouders 
goed weten wat zij wel en niet van de 
Zomerschool kunnen verwachten. 
Ouders moeten zich wel voor deze 
bijeenkomst aanmelden, de datum en het 
telefoonnummer staan in bijgaande brief 
voor ouders.  
Wij hopen dat volgende week alle  
informatie en aanmeldformulieren voor 
ouders en kinderen op ’t Koggeschip 
binnen komen. Deze informatie zal met de 
kinderen van de groepen 7 meegegeven 
worden.  In de bijlage vindt u alvast de 
digitale versie. 
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BELANGRIJKE DATA 
Alle belangrijke data van dit schooljaar kunt u ook 

terugvinden in de Social Schools kalender! 

-5 maart kunsttentoonstelling bij de 
  kleuters 
 
BIJLAGEN 
-flyer zomerschool voor kinderen 
-flyer zomerschool voor ouders 
 


