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ma 2 9 16 23 30 
 
 
 
 
 
 
 

 Infobulletin komt uit 
 
Herfstwandeling 
groep 4 

Ouderavond 
Kanjertraining door 
Thea van Alen  
19.30 uur 

Herfstvakantie OR vergadering 
19.45 uur 

Juf Lilia in  
groep 1-2 B 
 
Bijeenkomst 
partnerschapsteam 
19.30 uur 

di 3 10 17 24 31 
 
 
 
 
 
 
 

Herfstwandeling  
groep 6 
 
Techniekochtend 
groep 7 

 Herfstvakantie Hoofdluiscontrole 
 
MR vergadering  
20.00 uur 

Schoolfotograaf 
 
Juf Bettina viert haar 
verjaardag in groep 4 

wo 4 11 18 25 1 
 
 
 
 
 
 
 

Opening 
Kinderboekenweek 
met 
kinderboekenmarkt 

Juf Veronica (1-2B) 
en juf Ingrid(1-2C) 
vieren hun 
verjaardag in groep 
 
Meester Willem in 
groep 8 
 

Herfstvakantie Hoofdluiscontrole 
 

Schoolfotograaf 

do 5 12 19 26 2 
 
 
 
 
 
 
 

Staking PO in Actie. 
Alle leerlingen zijn 
vrij.  

Herfstwandeling 
groep 5 

Herfstvakantie   

vr 6 13 20 27 3 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolfinale 
voorleeswedstrijd 
voor groep 7 en 8 

Juf Heidy in groep 8 
 
Leescafé groep 3 

Herfstvakantie   

za 7 14 21 28 4 
 
 

     

zo 8 15 22 29 5 
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PERSONELE BEZETTING  

 
Juf Maria werkt voorlopig nog halve dagen. Komende periode gaat ze het bestralingstraject in. Hopelijk is dit 
halverwege november afgerond en kan ze dan haar werkzaamheden weer volledig hervatten. Tot die tijd wordt ze 
vervangen door juf Stefanie.  

 

ARTS & ACTIVITIES  

 
Arts & Activities is weer gestart! Vol enthousiasme geven leerkrachten op de dinsdagmiddag drama, tekenen en 
handvaardigheid in het teken van een belangrijke kunststroming. Deze keer staat de kunststroming Popart centraal.  
Wij zijn nog steeds op zoek naar hulpouders. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht.  
 

HERINRICHTING PLATANENLAAN 

 
In de komende periode wordt een start gemaakt met de herinrichting van de Platanenlaan. Er komt namelijk een 
snelfietsroute en de verkeerssituatie rondom de school wordt voor de kinderen veiliger gemaakt. Binnenkort kunt u 
een persbericht verwachten van de gemeente, waarin wordt vermeld wanneer de werkzaamheden starten en of de 
school nog  met de auto bereikbaar is. Het verstandigst is om in die periode de kinderen zoveel mogelijk op de fiets 
naar school te brengen/laten gaan.  
 

SCHOOLKOOR EN SCHOOLORKEST 

 
Na de herfstvakantie start Het Kofschip schoolkoor weer. Kinderen vanaf groep 5 kunnen bij meester Berry een 
opgaveformulier halen en ingevuld weer bij hem inleveren.  
Het schoolorkest start na de kerstvakantie. Nadere informatie hierover in het volgende infobulletin.  
Tijd schoolkoor: vrijdagmiddag 14.45-15.30 uur 
 
 

KINDERBOEKENMARKT  

 
Van 4 tot en met 15 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek. Het thema van dit 
jaar is: ‘Gruwelijk eng’.  
Op Het Kofschip luiden we de Kinderboekenweek op woensdag 4 oktober in met een 
boekenmarkt. Hier mogen de leerlingen boeken van zichzelf verkopen. De 
boekenmarkt begint om 8.15 uur en duurt tot 8.45 uur 
 
Er zijn een aantal huisregels: 

 Kinderen nemen zelf een kleedje mee om op te zitten. 

 Er kunnen twee kinderen op een kleedje. Zo kunnen kinderen elkaar 
afwisselen in het kopen en verkopen.  

 Er mogen alleen kinderboeken aangeboden worden. 

 Boeken moeten thuis geprijsd worden.  

 Prijs per boek is 50 cent of 1 euro 

 Kinderen mogen maximaal 5 euro meenemen (geen papiergeld). 

 Kleuters verkopen onder begeleiding van een ouder. 
 
We wensen iedereen veel plezier en goede boekenjacht!  

 

SPAREN VOOR HET KOFSCHIP BIJ JUMBO 

 
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van € 10,- ontvangt u 
een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen 
ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor 
de kinderen aanschaffen.  
Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken. Op deze site kunt u de schoolpunten 
ook direct aan onze school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je 
School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store of 
Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten gemakkelijk en snel gescand 
en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij het keukentje 
staat een dropbox waarin u ze kunt deponeren. 
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school. 

 

http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/
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STAKING 5 OKTOBER  

 
Op donderdag 5 oktober is onze school gesloten. We doen dan mee aan de stakingsdag die georganiseerd is door PO 
in Actie.  
 

9 OKTOBER: INFORMATIEAVOND VOOR OUDERS OVER DE KANJERTRAINING 19.30-21.30 UUR 
 

Het Kofschip is al enkele jaren een erkende Kanjerschool. Graag willen we op maandag 9 
oktober alle ouders informeren wat de Kanjertraining precies inhoudt en hoe u hier thuis op 
kunt inspelen. De avond wordt verzorgd door Thea van Alen, specialist op dit gebied en 
tevens docent voor onze teamtrainingen.   
Een 40-tal ouders heeft zich inmiddels al opgegeven voor deze informatieavond. Maar we 
willen ook de andere ouders dringend oproepen om te komen. De Kanjertraining is namelijk 
een van de belangrijkste pijlers van Het Kofschip. We vinden het dan ook uiterst belangrijk 

dat u hiervan op de hoogte bent en vragen u met klem om tijdens deze avond aanwezig te zijn. Opvoeden van 
kinderen doen we immers samen: ouders en leerkrachten zijn in deze partners van elkaar.  
U kunt zich alsnog opgeven voor deze avond middels het opgavestrookje achterin dit infobulletin.  
 

SCHOOLFOTOGRAAF KOCH 31 OKTOBER EN 1 NOVEMBER 
 
Schoolfotograaf Koch komt dit jaar op 31 oktober en 1 november op Het Kofschip. Helaas lukte het dit jaar niet om 
de fotograaf eerder op school te krijgen. We doen ons best hem volgend schooljaar eerder te plannen.  
De foto’s zijn gelijk aan de foto’s van vorig jaar, met uitzondering van de groepsfoto. Deze wordt weer 
traditioneel. Net als andere jaren kunnen de ouders foto’s bestellen. Hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat, 
zullen we t.z.t. meedelen.  
Vorig jaar hadden we twee fotografen tegelijk en daardoor konden we alle kinderen op dezelfde dag laten 
fotograferen. Deze keer lukt dat niet. Daarom hebben we de volgende verdeling gemaakt: 
 
Dinsdag 31 oktober:  

 Vanaf 8.00 uur kunnen niet schoolgaande broertjes en zusjes met elkaar op de foto.  

 Daarna alle schoolgaande broertjes en zusjes 

 Groep 1-2 A, 1-2 B, 1-2 C, 3 en 5 individueel en groepsfoto’s 

 Teamfoto  
 

Woensdag 1 november:  

 Groep 4, 6, 7 en 8  individueel en groepsfoto’s. De kinderen van deze groepen met broertjes en zusjes 
moeten dus op twee dagen. Helaas, maar het kan niet anders.  
 

Advies van de fotograaf: denk aan kleurige kleding. 

 
 

OVM  EN GROEP 8 GESPREKKEN 
 
In de week van 6 november vinden de OVM-gesprekken bij de kleuters plaats en in groep 8 de eerste 
adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs. Ouders van de kleuters en groep 8 leerlingen worden door de 
leerkrachten van deze groepen uitgenodigd. Bij de adviesgesprekken van groep 8 worden de leerlingen ook 
verwacht. 

 

9 NOVEMBER: STREETWISE VERKEERSLESSEN  
 
Op donderdag 9 november neemt Het Kofschip deel aan de Streetwise verkeerslessen. 
Goed en verantwoord omgaan met verkeerssituaties leert een kind maar op één manier: in 
de praktijk!  ANWB Streetwise is een verkeerseducatieprogramma voor kinderen op de 
basisschool. Het is aansprekend en praktisch en voor zowel ouders, als scholen een 
belangrijke hulp bij het verkeersvaardig maken van kinderen. 
 
Toet toet 
Bij groep 1 en 2 staan het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken centraal. 
Daarnaast leren de kinderen waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te gebruiken.  
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Blik en klik 
Wat kunnen kinderen zelf doen om hun veiligheid in het verkeer te vergroten? Bij ‘Blik en klik’ ligt de nadruk op de 
actieve verkeersveiligheid voor kinderen in groep 3 en 4. Ze leren veilig oversteken en begrijpen waarom ze in de 
auto een gordel en kinderzitje moeten gebruiken.  
 
Hallo auto 
‘Hallo auto’ leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die 
remweg. Kinderen nemen plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Het dragen 
van een veiligheidsgordel en kinderzitje/stoelverhoger komt in deze les ook aan bod.  
 
Trapvaardig 
‘Trapvaardig’ traint de kinderen van groep 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een 
uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook fietsen ze met een zware rugtas op. Hiermee bereiden 
we de kinderen voor op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. Tevens is er een Bike Check 
(fietscontrole) beschikbaar en mogen de leerlingen als afsluitend onderdeel op een elektrische step rijden. 
Voor meer informatie zie:  http://www.anwb.nl/verkeer/streetwise 
 
 

ROOKVRIJE GENERATIE; RONDOM DE SCHOLEN VAN DE PLATANENLAAN MAG VANAF 1 JANUARI 2018 NIET 

MEER GEROOKT WORDEN.  

 
Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij 
schoolterrein/omgeving bij. Scholen zijn verplicht voor 2020 hun 
schoolterrein/omgeving rookvrij te maken. Het schoolplein van Lindenhage en 
Kofschip is rookvrij, maar de schoolomgeving nog lang niet. Kinderen worden 
regelmatig geconfronteerd met volwassenen die in hun bijzijn roken. Een 
werkgroep van ouders en teamleden van Lindenhage, Zonnekinderen en Het 

Kofschip buigt zich over deze problematiek. Vanaf 1 januari 2018 mag er in de omgeving van de scholen en de 
kinderopvang niet meer gerookt worden. De grens ligt bij de parkeerplaats.  Nadere informatie vindt u hierover in 
het infobulletin van november.  
U werkt toch zeker ook mee om van onze kinderen een rookvrije generatie te maken!  
 

VANAF 30 OKTOBER TOT 25 MAART: ZORG DAT JE GEZIEN WORDT IN HET VERKEER 
 
 

De klok wordt eind deze maand weer verzet, de dagen worden korter. Tijd om weer aan de 
verkeershesjes te denken!  
Het Kofschip vindt het belangrijk om oog te hebben voor de verkeersveiligheid van onze 
leerlingen. Naast de reguliere verkeerslessen op school doen we daarom mee aan de 
jaarlijkse landelijke fietsverlichtingscontrole en de tweejaarlijkse ANWB Streetwise lessen. 
En als we met een groep kinderen met de fiets op pad gaan, dragen alle kinderen en 
begeleiders verkeershesjes.  
Om te zorgen dat al onze leerlingen goed opvallen in het verkeer, starten we eind deze 
maand weer met onze actie: ‘Zorg dat je gezien wordt in het verkeer’. Veel kinderen hebben 
al een verkeershesje. Voor die kinderen die geen hesje meer hebben, zijn er op school 
nieuwe aanwezig. Bij de groepsleerkracht kunnen zij een nieuw hesje halen. 

De bedoeling is dat de kinderen de hesjes elke dag dragen bij het naar en van school gaan (en natuurlijk ook bij 
andere verkeersactiviteiten). De leerlingen kunnen de hesjes elke morgen na gebruik opbergen in hun rugzak. 
We hopen dat alle ouders ons gaan ondersteunen in de verbetering van de verkeersveiligheid, door de kinderen te 
stimuleren de hesjes ook echt dagelijks te dragen.  
De actieperiode loopt tot aan het eind van de wintertijd (25 maart 2018).  
Samen kunnen we ervoor zorgen dat deelname aan het verkeer voor onze kinderen veiliger wordt. ‘Op het 
Kofschip, daar word je gezien!’ 

 
Deze  actie is mede tot stand gekomen dankzij 

 Kinderopvang Zonnekinderen 

 S-Fin & Myburgh 

 Vis-it Support 

 Ouderraad en Medezeggenschapsraad van Het Kofschip 

http://www.anwb.nl/verkeer/streetwise
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ACTIE SCHOENMAATJES  
 
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: Schoenmaatjes is dè kans voor 
kinderen om iets concreets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. 
Als Schoenmaatje vullen zij een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen 
en speelgoed. De schoenendozen worden verzonden naar landen als Ghana, Irak, 
Malawi en Oeganda. Schoenmaatjes probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
onderwijsprojecten in die landen. Voor het uitdelen werkt Edukans samen met 
lokale partnerorganisaties. De schoenendozen gaan naar kinderen in weeshuizen, 
vluchtelingenkampen, opvangcentra voor straatkinderen etc. 
Het Kofschip neemt dit jaar ook weer deel aan de actie Schoenmaatjes. Binnenkort worden de bijbehorende folders 
uitgedeeld en vanaf 2 november  kunnen kinderen en ouders gevulde en versierde schoenendozen inleveren op 
school.  

 

VACATURE OUDER VERTEGENWOORDIGING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
 
Wie zijn wij? 
De MR is een groep personen waarin de leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. 
 
Wat doen we?   
We vergaderen regelmatig, waarbij we zaken bespreken als het gebouw (verbouw/nieuwbouw), het schoolplan en 
de financiën. Een volledige lijst van taken en bevoegdheden van de MR ligt op school ter inzage. 
 
Wie zoeken we?  
Betrokken ouders die de belangen van ouders, kinderen en personeel van de school willen behartigen. 
 
Heeft u interesse? 
De vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent dan ook van harte welkom om eens bij een vergadering aan te 
schuiven om te zien en horen hoe medezeggenschap werkt. 
De vergaderdata voor dit jaar zijn: 24 oktober, 20 november, 17 januari, 4 april en 5 juni. 
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de MR Karin Wienholts (moeder van Sjoerd groep 8) of via 
MR@het-kofschip.nl.  

 

HERFSTVAKANTIE 

 
Van 16 tot 20 oktober is het herfstvakantie.  

 

VOLGENDE INFOBULLETIN 

 
Het volgende infobulletin komt uit op maandag 6 november. 
 

OPGAVESTROOKJE INFORMATIEAVOND KANJERTRAINING 
 
 
 

 
Naam …………………………………………………………………….…….  

 
Ouder van  

………………………………………………………….. in groep ……….. 

………………………………………………………….. in groep ……….. 

………………………………………………………….. in groep ……….. 

 
wil graag de informatieavond bezoeken van de Kanjertraining op maandag 9 oktober.  

We komen met …. personen. 

 

 
 
 

 

mailto:MR@het-kofschip.nl

