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OBS HET KOFSCHIP  

Platanenlaan 1 * 6903 DK Zevenaar * Telefoon 0316 - 525619 

E-mail: directie@het-kofschip.nl * Internet: www.het-kofschip.nl 

 
      

ma 5 juni 12 19 26 3 juli 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tweede Pinksterdag, 
iedereen vrij  

  
Juf Lilia in groep 1/2B 

 
Studiedag, alle 
kinderen zijn vrij 

 
Infobulletin juli komt 
uit 
 
Juf Lilia in groep 1/2B 

di 6 13 20 27 4 
 
 
 
 
 
 
 

Infobulletin juni komt 
uit 

 Juf Lilia in groep 1/2A 
 
Wenmoment voor 
kleuters in groep 3 

Schoolorkest/koor 
auditie in Zutphen. 
 
Wenmoment voor 
kleuters in groep 3 

Juf Maria afwezig 
 
Wenmoment voor 
kleuters in groep 3 

wo 7 14 21 28 5 
 
 
 
 
 
 
 

Talentenfestival 
17.30-19.30 

 
 

 MR-vergadering Musical groep 8 

do 8 15 22 29 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Juf Maria afwezig 
Juf Karen in groep 
1/2A 
Bewoners verpleeghuis 
op bezoek  

 Afscheidsavond  
groep 8 

vr 9 16 23 30 7 
 
 
 
 
 
 
 

  Invaller in groep 7 
Juf Maria afwezig 

Invaller in groep 7 Rapport komt uit  

za 10 17 24 1 8 
 
 

     

zo 11 18 Vaderdag 25 2 9 

http://www.het-kofschip.nl/
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PERSONELE BEZETTING 2017-2018 

 

De personele bezetting voor het nieuwe schooljaar ziet er als volgt uit: 

 
Groep  Leerkrachten  
1-2 A Juf Karen en juf Lilia 
1-2 B Juf Veronica 
1-2 C juf Ingrid  
3 Juf Irma en juf Jeannette 
4 Juf Bettina en juf Monique  
5 Juf Laura en meester Willem  
6 Juf Miranda  en meester Willem  
7 Juf Inge en juf Jacquelien  
8 Juf Heidy en  meester Willem  
 

Uitleg over de personele bezetting: 
We kunnen nu nog geen volledig beeld geven van de dagen waarop iedere leerkracht werkt, maar wel welke duo’s we bij 
de verschillende groepen hebben geformeerd.  
We weten dat juf Monique na de zomervakantie nog niet hersteld is. Mogelijk dat ze wel op therapeutische basis aan het 
werk zal gaan. Hoe de tijdelijke invulling voor haar na de zomervakantie zal worden ingevuld, is op dit moment nog niet 
rond. Zodra we hier meer over weten, zullen we u hiervan op de hoogte brengen.  
Meester Willem komt na de vakantie weer volledig terug. Hij zal werkzaam zijn in de groepen 5, 6 en 8. 
Er zijn nog enkele losse eindjes. Zodra we meer inzicht hebben in het geheel hoort u weer van ons. 
Juf Truus gaat na een lang en mooi dienstverband dit jaar met keuzepensioen. Haar taken als IB-er/RT-er zullen volledig 
worden overgenomen door juf Stefanie.  
 
 

(GEEN) NIEUWS OVER DE BOUW … 
 
Afgelopen woensdag 31 mei zou de Raad van de gemeente Zevenaar een uitspraak doen met betrekking tot het budget 
voor de bouw van de scholen aan de Platanenlaan. Aan het begin van deze vergadering hebben afgevaardigden van 
Lindenhage en Het Kofschip de ruim 1700 handtekeningen namens kinderen, ouders en de teams aangeboden. Dit om 
duidelijk aan te geven dat we nu eindelijk wel eens willen starten met de bouw. Echter … de stemmen staakten. Op 
woensdag 5 juli zal het raadsvoorstel opnieuw in stemming worden gebracht. Tot die tijd zullen we nog geduld moeten 
hebben.  Voor meer informatie zie ook; http://www.gelderlander.nl/zevenaar/ondanks-1-698-handtekeningen-nog-geen-
oplossing-voor-scholen-platanenlaan~a9d1a7be/ 
 
 

TALENTENSHOW 7 JUNI 
 
Op woensdag 7 juni vindt ons jaarlijkse talentenfestival plaats. Het terrein gaat vanaf 17.00 uur open. Er zijn hapjes en 
drankjes, kinderen kunnen zich laten schminken en er is veel muziek. Vanaf 17.30 treden kinderen van alle leeftijden op 
om hun talenten te laten zien! We hebben een vol programma met veel talent! De weersverwachtingen voor morgen zijn 
niet geweldig. Aan het einde van de middag nemen we de beslissing of we dit festival morgen kunnen laten doorgaan of 
dat deze uitgesteld wordt naar een andere dag. U wordt via de mail hierover nog geïnformeerd.  
 

STUDIEDAG 26 JUNI 
 
Op maandag 26 juni hebben we een studiedag. Dit betekent dat alle leerlingen die dag vrij zijn.  
 
 

MUSICAL EN AFSCHEID GROEP 8  
 
De musical en het afscheid van groep 8 komt in zicht. Groep 8 heeft de laatste twee 
schoolweken aangepaste schooltijden. 
 

 Op maandag 3 juli zingt groep 8 de musicalliedjes voor de kleuters.  

 Op woensdagochtend 5 juli speelt groep 8 de voorstelling in het Musiater voor 
de groepen 3 tot en met 7. We gaan hier met de kinderen van groep 3 tot en 
met 7 lopend naar toe.  

 Op woensdagavond 5 juli spelen de leerlingen van groep 8 de musical in het 
Musiater voor ouders en andere beangstellenden. Omdat de leerlingen nog geschminkt moeten worden, 
verwachten we hen eerder in het Musiater. Ze horen individueel hoe laat ze aanwezig moeten zijn.  

 Op donderdag 6 juli krijgt groep 8 een voorstelling aangeboden door de groepen 1 t/m 7.  
 Het officiële afscheid van de kinderen is op donderdagavond 6 juli op school. Onder het genot van een hapje en 

een drankje nemen we dan afscheid van elkaar. Deze avond is alleen voor de kinderen van groep 8, hun ouders, 
het team, OR- en MR-leden. De kinderen van groep 8 zijn vanaf vrijdag 7 juli  vrij van school.  

http://www.gelderlander.nl/zevenaar/ondanks-1-698-handtekeningen-nog-geen-oplossing-voor-scholen-platanenlaan~a9d1a7be/
http://www.gelderlander.nl/zevenaar/ondanks-1-698-handtekeningen-nog-geen-oplossing-voor-scholen-platanenlaan~a9d1a7be/
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SCHOOLORKEST EN -KOOR OP THEATERAUDITIE  

 
Een tijdje geleden hebben we een filmpje van ons schoolorkest en  –koor ingestuurd voor de Lang Leve De         
muziekshow. De programmamakers vonden ons zo goed dat we geselecteerd zijn voor een echte theaterauditie. Deze 
vindt plaats op dinsdag 27 juni in Zutphen. De ouders van de kinderen zijn inmiddels al op de hoogte gebracht van 
deze mooie uitdaging. Als de kinderen door gaan na deze auditie dan mogen ze meedoen  aan een aflevering van het 
televisieprogramma: Lang Leve de Muziek Show.  We zullen u op de hoogte houden van de uitslag en het eventuele 
vervolg.  

 

WENNEN IN GROEP 3 
 

Om de leerlingen van groep 2 al vast een beetje te laten wennen in groep 3 hebben we in de komende periode 3  
wenmomenten ingelast voor deze kinderen. De kinderen van de huidige groep 3 gaan dan lekker terug naar de 
kleuters om deze kinderen te helpen en samen met ze te spelen. De wenmomenten staan op de kalender vermeld.  

 

RAPPORT  
 

Op vrijdag 7 juli krijgen de leerlingen van de groepen 3 – 7 hun rapport mee. Mocht u naar aanleiding van dit rapport 
nog een gesprek willen, dan kunt u dat bij de leerkracht aangeven.  

 
 

WENMIDDAG  10 JULI 
 
Om alvast te wennen aan de nieuwe leerkracht en het andere lokaal, houden we 
op maandag 10 juli van 13:00 – 14:00 uur een wenuurtje voor de leerlingen van 
groep 1-7. Hiervoor worden ook de nieuwe leerlingen en de jongste kleuters 
uitgenodigd.  
 
 
 
 

INFOBULLETIN JULI  
 
Op maandag 3 juli krijgt u het laatste infobulletin van dit schooljaar, met daarin informatie over de laatste twee 
schoolweken.  

 
 
  
 


