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Nieuws uit de organisatie  
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van de Koza groep. Met 
veel plezier kunnen we u vertellen dat de groep 
steeds meer vorm krijgt.  
De leerlingen van de groep vinden allen hun draai 
en vanaf 4 maart zullen we met vier leerlingen zijn. 
Uiteraard heten wij B art en Finn van harte welkom! 
 
Het team werkt fijn samen om alle leerlingen een 
passend aanbod te geven. Voor alle leerlingen 
wordt in overleg met ouders maatwerk geleverd. Wij 
vinden het fijn als u bij ons op de groep bent en 
nodigen u van harte uit om een afspraak te maken 
om eens een moment mee te draaien in de groep.  
Onze pedagogisch medewerkers Debora en Jessica 
komen ook bij u thuis om samen te bekijken hoe we 
aan de doelen gaan werken.  
 
Inmiddels werken we ook zeer prettig samen met 
logopediepraktijk Aalders in Middelharnis. 
Om het vervoer voor onze leerlingen zo goed 
mogelijk te laten verlopen is er overleg geweest 
tussen de gemeente en de projectleider. Met elkaar 
willen we de tijd voor de leerlingen binnen de Koza 
een prettige tijd laten zijn. 
Daarnaast is er door de medewerkers kennis 
gemaakt met de jeugdarts en de medewerker van 
jeugd en gezin, op deze manier maken we ons 
Schoolondersteuningsteam(SOT) compleet en 
kunnen we u zoon of dochter zo goed mogelijk 
begeleiden.  
Wij zullen een keer per twee maanden in de 
volledige samenstelling bij elkaar komen en de 
leerlingen bespreken om de ontwikkeling te volgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit de groep  
  
In de afgelopen tijd hebben we heel veel nieuw 
ontwikkelingsmateriaal aangeschaft; 
  

● clics 
● auto speelmat 
● poppen 
● kapla 
● auto’s 
● lichtbak met materialen 
● bal 
● boeken 
● puzzels 
● houten treinbaan 
● playmobil circus 
● verkleedkleding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen de KOZA hebben we ondertussen ook een app 
waarop wij u informatie sturen en leuke foto’s tonen. 
U heeft informatie ontvangen om toegang te krijgen 
tot de app, als dit niet lukt horen we dit graag. 
 
Wist u dat : 
 
…. de leerlingen pinda’s hebben geregen voor de 
vogels. 
…. de letter k van kikker hebben geleerd. 
…. en ook al de m van mama kennen.  
…. wij werken vanuit een boek bv Kikker in de kou, 
Kikker is verliefd  en Mannetje jas al langs zijn 
gekomen. 
…. wij dikke duimen verdienen en daarmee “dikke 
duimen kaarten” krijgen.  
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…. wij voor het eerst in de zandbak hebben 
gespeeld. 
…. wij een foto van ons huis in de klas hebben 
hangen en dat dit echt heel leuk is. 
…. wij al veel liedjes kennen. 
…. wij met scheerschuim hebben gewerkt en we 
zelf geprobeerd hebben of we ons ook kunnen 
scheren. 
…. wij allemaal nog even moeten groeien voordat 
dit gaat lukken.  
…. wij werken nu aan het “thema post” en ook echt 
post hebben verstuurd.  
…. wij gaan gymmen in een grote gymzaal en dit nu 
niet meer zo spannend vinden.  
…. wij al helemaal zelf onze jas en tas kunnen 
opruimen en ook alle spullen van het eten zelf 
opruimen.  
…. wij al heel goed kunnen werken met het 
kiesbord. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belangrijke data: 
 
voorjaarsvakantie  25-2-2019 t/m 

3-3-2019 

goede vrijdag  19 april 2019 

pasen  22 april 2019 

meivakantie  19-4 t/m 5-5-2019 
 
 
Op deze dagen is de KOZA groep gesloten en 
hebben de kinderen vrij. 
Denkt u eraan om de leerlingen af en aan te 
melden bij de taxi.  
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