Infobulletin aug/sept.2017
OBS HET KOFSCHIP
Platanenlaan 1 * 6903 DK Zevenaar * Telefoon 0316 - 525619
E-Mail directie@het-kofschip.nl * Internet: www.het-kofschip.nl

ma 28 augustus

di

4

11

18

Start nieuwe
schooljaar
Infobulletin aug/sept
verschijnt

Vergadering
partnerschapsteam
19.30 uur

Kamp groep 8
OR-vergadering
19.45 uur

Contactavond/Keerom gesprekken
Groep 3 t/m 7

29

5

12

19

26

Kamp groep 8

Contactavond/Keerom gesprekken
Groep 3 en 4
Juf Lilia in 1/2B

Juf Jeannette viert
haar verjaardag

6

13

20

27

MR-vergadering
20.00 uur

Kamp groep 8

Contactavond/Keerom gesprekken
Groep 5,6 en 7 avond
Middag:
4,5,6 en 7.

Start actie
kinderpostzegels
groep 7 en 8

Hoofdluiscontrole
Juf Miranda in groep 6

wo 30

25

Groep 7 naar
Loowaard

do 31

7

Juf Maria afwezig
Meester Willem in
groep 6

vr

1

september

8

Offerfeest

za

14

21

28

Groep 8 vrij
Juf Karen in 1/2A

Contactavond/Keerom gesprekken
Groep 3 t/m 7

15

22

29

Groep 8 weer naar
school

2

zo 3

9

16

23

30

10

17

24

1

oktober

WE GAAN WEER BEGINNEN!
Een nieuw schooljaar staat voor de deur! We hopen dat iedereen heerlijk uitgerust is, zodat we weer fris kunnen beginnen.
Samen gaan we er een prachtig en vooral kleurrijk en kunstig jaar van maken!
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INFOBULLETIN
Het infobulletin verschijnt maandelijks op de eerste maandag van de maand. We sturen het infobulletin via E-mail aan u
toe. Op de prikborden in de hal hangt altijd een geprinte versie. Tevens staat het infobulletin op de website van de
school, www.het-kofschip.nl

HET KOFSCHIP GAAT VOOR KUNST EN CULTUUR
Het Kofschip gaat verder met de kunst- en cultuurlessen!
Net als vorig jaar zullen de kinderen kennis maken met verschillende kunststromingen. Gedurende een bepaalde periode
werken we dan aan een kunststroming. Op deze manier komen elk jaar meerdere stromingen aan bod. Voor dit jaar is
gekozen voor het impressionisme, realisme en popart.
We starten dit schooljaar met Popart en hebben al een kleurrijke start gemaakt tijdens de eerste schooldag. Vanaf 26
september kunt u in alle groepen zien wat ‘Popart’ is en hoe onze kunstenaars hier vorm aan geven!

WATERBIDONS
Alle Kofschipleerlingen hebben een waterbidon voor gebruik op school. We hebben deze bidons
gekregen van de gemeente Zevenaar. De gemeente wil met deze campagne bij kinderen en hun
ouders het drinken van water stimuleren om zo overgewicht tegen te gaan.
Het is de bedoeling dat de kinderen aan het einde van de week de bidon mee naar huis nemen en
deze op maandag weer gevuld met water meebrengen naar school. Verzoek aan u als ouder om
de bidon in het weekend thuis schoon te maken om bacteriën te voorkomen. De kleuters nemen
op donderdag de bidon mee naar huis, kinderen van groep 3-8 op vrijdag.

SCHOOLPUNTEN SPAREN BIJ DE JUMBO
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo punten 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 vragen u natuurlijk deze aan Het
Kofschip te geven! Van de punten die we krijgen, kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen
aanschaffen.
Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en de schoolpunten direct aan onze
school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat tegen die tijd
een dropbox waarin u of uw kinderen de punten kunnen achterlaten. We willen u bij voorbaat danken voor het
meesparen!

ZIEKMELDING
Het komt soms voor dat een kind ziek gemeld wordt via een broertje of zusje. Het komt echter
ook voor dat het broertje of zusje dit vergeet door te geven. Vervelend, want wij maken ons dan
zorgen. Daarom willen we u vragen uw kind, als het ziek is, altijd zelf ziek te melden. Dit kan
telefonisch, maar ook via e-mail. Telefoon 0316- 525619 (hoofdgebouw) of 06 81757102 (bijgebouw
groep 3 en 4)
E-mail: directie@het-kofschip.nl
of rechtstreeks naar de leerkracht voornaamleerkracht@het-kofschip.nl

PERSONELE BEZETTING
Voor de volledigheid hier nog een keer het overzicht van de personele bezetting voor het komend schooljaar:
Groep
1-2 A
1-2 B
1-2 C
3
4
5
6
7
8
IB-er
Plusklas
ICT
Muziek
Gym
Directie

Leerkrachten
juf Karen (ma en di) en juf Lilia (wo en do)
juf Veronica (ma t/m do), juf Lilia af en toe op maandag
juf Ingrid (ma, di wo), juf Jolanda invalleerkracht (do)
juf Jeannette (ma,di,do en vr) juf Irma (wo)
juf Bettina (ma, di,wo) en juf Monique (do,vr). Ziektevervanging juf Monique wordt gedaan door juf Irma.
juf Laura (ma,di,wo, vr) en meester Willem (do)
juf Miranda (ma,wo,do,vr) en meester Willem (di)
juf Inge (ma,di,wo,do) en juf Jacquelien (do,vr)
juf Heidy (ma,di,wo,do) en meester Willem (ma,vr)
juf Stefanie
juf Stefanie woensdagochtend
meester Rutger
meester Berry
meester Maarten
juf Maria
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Toelichting: Juf Monique is nog niet hersteld; misschien zal ze wel op therapeutische basis aan het werk gaan. De
tijdelijke invulling voor haar wordt gedaan door juf Irma. Zij werkt samen met juf Bettina in groep 4. Als juf Monique
hersteld is, gaat juf Irma voor haar dagen naar groep 3. Tot dat moment werkt juf Jeannette vier dagen in groep 3.
Als gevolg van deze interne verschuiving hebben we op de donderdagen in groep 1/2 C een invalleerkracht: juf Jolanda
van Os. Juf Jolanda zal de eerste twee donderdagen van dit schooljaar samen met juf Ingrid werken in groep 1-2 C.
Soms staan bij een groep twee leerkrachten op dezelfde dag. Dit heeft te maken met het feit dat de leerkrachten die
dag volgens een bepaald rooster voor de groep staan. Het is niet zo dat er dan twee leerkrachten voor de groep staan.

GYMROOSTER
De leerlingen van groep 4 tot en met 8 hebben één keer per week anderhalf uur gym. Deze tijd is verdeeld in ¾ uur
toestellen en ¾ uur spel. De lessen worden gegeven in de sportzaal van het Liemers College Zonegge. Vanaf donderdag 31
augustus gaan de gymtijden in.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen na het sporten douchen, echter we stellen het niet meer verplicht. Kinderen worden,
als zij dit willen, wel in de gelegenheid gesteld om na de gymles te douchen.
De kleuters en de kinderen van groep 3 gymmen in het speellokaal. Groep 3 gymt vanaf januari in het Liemers College.
maandag

12:30 – 14:30

groep 7 en 8

donderdag

12:30 - 14:30

groep 5 en 6

vrijdag

12:30 - 14:30

groep 4
na de kerstvakantie groep 3 en 4

ETEN EN DRINKEN VOOR DE PAUZES
Ook dit schooljaar blijven de dinsdag, woensdag en donderdag fruitdagen. Dit betekent dat de kinderen op die dagen
naast hun drinken alleen fruit of groente voor de kleine pauze meenemen. Op maandag en vrijdag mogen de kinderen
naast drinken wel een koek meenemen, maar we zien natuurlijk liever fruit/groente!
Mochten we weer in aanmerking komen voor gratis fruit, dan laten we u dit op tijd weten.
Voor de grote pauze blijft het net als altijd bij drinken en de boterham.
Het is een goede gewoonte op school dat de kinderen geen snoep meenemen. Ook koolzuurhoudende dranken als cola of
sinas worden niet meegenomen. Tenslotte: zet, om verwarring te voorkomen, thuis al de naam van uw kind op de
bekers/trommels en/of de verpakking van de etenswaren.
We constateren dat kinderen steeds vaker pakjes in plaats van bekers mee nemen. Wij zien in het kader van bewust
omgaan met het milieu en de grote hoeveelheid afval op school het liefst dat onze leerlingen hun drinken in een beker
meenemen. Neemt een kind toch een pakje mee, dan willen we graag dat hij het lege pakje mee terugneemt naar huis.
Dit kan in de broodtrommel of in de rugzak.

5 SEPTEMBER: FIETSCONTROLE GROEP 8
De verkeersouders voeren voordat de kinderen op kamp gaan, een fietscontrole uit. Zij letten op een goed werkende bel,
verlichting, remmen en de deugdelijkheid van de trappers. De controle wordt gehouden op dinsdag 5 september. U heeft
dan nog een week de tijd om ervoor te zorgen dat uw kind op een veilige fiets op kamp gaat.

11-13 SEPTEMBER: KAMP GROEP 8
Van maandag 11 tot en met woensdag 13 september gaat groep 8 op kamp naar
de Zuiderzon in Eerbeek. Leerlingen en ouders van groep 8 zijn hiervan al via
mail op de hoogte gesteld.
Als begeleiders gaan mee juf Heidy, meester Willem, meester Maarten en Tom
de Reus.
Groep 8 heeft donderdag 14 september vrij en wordt op vrijdag 15 september
weer op school verwacht.

18 T/M 21 SEPTEMBER: CONTACTAVOND/KEER OM GESPREKKEN GROEP 3 T/M 7
We vinden het op school heel belangrijk om samen met ouders te praten over het welbevinden van hun kinderen.
Afgelopen jaren werden deze gesprekken altijd in november gehouden. Dit vinden we eigenlijk aan de late kant. Daarom
zijn ze nu vervroegd naar de week van 18 t/m 21 september. Voor deze gesprekken worden alle ouders uitgenodigd. De
leerlingen van groep 7 worden samen met hun ouders uitgenodigd voor dit gesprek.
Omdat er voor de kleuters en groep 8 kort voor de zomervakantie nog verschillende gesprekken zijn geweest, worden de
ouders van deze kinderen in november uitgenodigd. Kinderen van groep 8 zijn hierbij ook aanwezig. Het zijn voor groep 8
namelijk de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs.
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Op maandag 18 en donderdag 21 september zijn alle leerkrachten aanwezig. Als u meerdere kinderen op school heeft,
dan kunt u dus het best een van deze twee avonden kiezen. Ter ondersteuning van de gesprekken vind u aan het eind van
dit infobulletin een voorbereidingsformulier. Dit kunt u ingevuld mailen naar de leerkracht van uw kind. Mocht u een
papieren versie willen gebruiken, dan kan dat ook. In de hal bij de papieren infobulletins ligt een aantal formulieren.
Opgave strookje inleveren uiterlijk 6 september.
In schema:
Maandagavond 18 september
Dinsdagavond 19 september
Woensdagmiddag 20 september
Woensdagavond 20 september
Donderdagavond 21 september

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

3 t/m 7
3 en 4
4 t/m 7
5 t/m 7
3 t/m 7

20 SEPTEMBER: EXCURSIE LOOWAARD GROEP 7
In de Loowaard lopen al jaren kuddes wilde Galloway-runderen en Konik-paarden die al grazend de natuur van de
uiterwaarden vormgeven. Groep 7 gaat op 20 september op onderzoek in de Loowaard. Leerlingen voeren in groepjes
diverse opdrachten uit in dit natuurlijke landschap. De opdrachten gaan over bodem, vogels, planten, scheepvaart en het
gedrag van de paarden en/of runderen. Ook wordt aandacht besteed aan de natuurbeleving door leerlingen de
gelegenheid te geven stil en afgezonderd de natuur op hen te laten inwerken.
Voor deze excursie zou het fijn zijn dat we ouderhulp krijgen. De exacte tijd is nog niet bekend. De klas gaat er op de
fiets naar toe. U kunt zich opgeven bij Juf Inge of juf Jacquelien.

26 SEPTEMBER: START ARTS & ACTIVITIES
Op dinsdag 26 september starten we met A&A. Dit jaar is A&A op dinsdagmiddag en de leerkrachten geven alle vakken
zelf volgens een gezamenlijk afgesproken roulatiesysteem. Tijdens deze middagen worden drama/techniek, tekenen en
handvaardigheid gegeven. De lessen duren van 13.00-14.15 uur. Muziek wordt niet op dinsdagmiddag gegeven, maar op
maandagochtend en vrijdagmiddag.
Net als vorig jaar willen we graag hulp van ouders, grootouders of andere belangstellenden bij de vakken tekenen en
handvaardigheid. Heeft u op dinsdag nog een uurtje vrij, kom ons dan helpen. De kinderen en de leerkrachten zullen u
dankbaar zijn. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

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 als
ouder thuis op kunt inspelen. De avond wordt verzorgd door Thea van Alen, specialist op
dit gebied en tevens docent voor onze teamtrainingen.
De Kanjertraining is 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 namelijk samen,
ouders en leerkrachten zijn in deze partners van elkaar.
Het opgavestrookje kunt u vinden achterin dit infobulletin. Inleveren uiterlijk 9 september.

INFORMATIEBOEKJE IN PLAATS VAN INFORMATIEAVOND
Omdat we aan het begin van dit schooljaar een contactavond en een informatieavond over Kanjertraining hebben
georganiseerd, zal er deze maand niet ook nog een informatieavond gehouden worden. Wel delen we in de week van de
contactavonden aan alle leerlingen het groepsinformatieboekje uit. Hierin kunt u alle groepsspecifieke zaken lezen.
In de tweede week van januari organiseren we een workshopavond voor alle ouders, waarbij we informatie met u delen
over verschillende vakken / aspecten die op school van belang zijn. U kunt zich dan inschrijven voor een bepaalde
workshop. Te denken valt aan een workshop spelling in groep 3, begrijpend lezen op Het Kofschip, praten met kinderen
enz. Tegen die tijd ontvangt u meer informatie hierover.
Mocht u zelf ideeën hebben voor een interessante workshop of is er een onderwerp waar u meer over zou willen weten,
meld het ons!
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JANTJE BETON
De Jantje Beton Loterij is voor scholen en verenigingen een kans om op te komen voor kinderen die
opgroeien in een verarmde speelomgeving. Met de helft van de opbrengst zorgt Jantje Beton voor
speelmogelijkheden die deze kinderen zo hard nodig hebben, zodat zij kunnen buitenspelen in hun
eigen buurt. De andere helft van de opbrengst is voor school. Dit bedrag mogen we besteden aan
bijvoorbeeld een schoolreisje of spelmaterialen of het opknappen van het schoolplein.
Voor dit schooljaar hebben we gekozen voor de loterijverkoop in de maand mei, omdat er in de
maand september al zoveel loterij-acties zijn. Tegen die tijd krijgt u hier informatie.

4-15 OKTOBER: KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek 2017 staat in het teken van ‘Gruwelijk eng’. Periode: 4 t/m 15 oktober.
Op Het Kofschip luiden we de Kinderboekenweek op woensdag 4 oktober in met een boekenmarkt. Noteer deze datum
alvast. In het volgende infobulletin krijgt u meer informatie.

VAKANTIEROOSTER 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaar (incl. carnaval)
Goede Vrijdag + 2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie incl. Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

16-10-2017 t/m 20-10-2017
25-12-2017 t/m 5-1-2018
12-02-2018 t/m 16-02-2018
30-03-2018 en 02-04-2018
27-04-2018
30-04-2018 t/m 11-5-2018
21-05-2018
09-7-2018 t/m 17-08-2018

STUDIEDAGEN
Voor komend schooljaar staan de volgende studiedagen gepland:

Maandag 19 februari 2018 hele dag

Woensdag 21 maart 2018 Studiedag Stichting Proles en SPO de Liemers

Vrijdag 18 mei 2018, hele dag

Vrijdag 22 juni 2018, hele dag
Vrije middagen vanaf 12.00 uur

Dinsdagmiddag 5 december 2017

Vrijdagmiddag 22 december 2017

Vrijdagmiddag 9 februari 2018

Vrijdagmiddag 20 april 2018 alleen voor de groepen 1-4

Vrijdagmiddag 6 juli 2018
Terugkomdagen voor de kleuters (vrijdagen waarop de kleuters normaliter vrij zijn):

Vrijdagochtend 22 december 2017

Vrijdagochtend 9 februari 2018

Vrijdagochtend 20 april 2018

Vrijdagochtend 6 juli 2018
De compensatiedagen voor de kleuters zijn dagen dat alleen de kleuters vrij zijn. Ze zijn bedoeld ter compensatie van de
terugkomdagen. Voor 2017-2018 zijn dit de volgende dagen:

Donderdag 26 april 2018

Dinsdag 22 mei 2018

INFORMATIE MET BETREKKING TOT LEERPLICHT
In de bijlage vindt u een informatiebrief met betrekking tot leerplicht en het aanvragen van verlof. Het is belangrijk dat
u deze informatie leest. De directie van Het Kofschip is verplicht zich hieraan te houden.
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6 OKTOBER: VOORSTELLING DE WAANZINNIGE BOOMHUT VAN 13 VERDIEPINGEN IN HET MUSIATER
‘De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen’ is in Nederland één van de meest
verkochte kinderboeken.
De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen: het verhaal
Andy en Terry hebben een waanzinnige boomhut, waarover ze een heuse
theatervoorstelling mogen maken. Dat is nog niet zo makkelijk, want waar haal je zo
snel vliegende katten, een limonadefontein, een apeninvasie en een reuzengorilla
vandaan? Gelukkig hebben de jongens keihard geoefend. Ze zijn er bijna helemaal klaar voor! Maar eerst moeten ze nog
even 100 marshmallows eten en de papegaai kietelen.
Jeugdtheatercollectief Meneer Monster heeft het boek omgetoverd tot een waanzinnige theatervoorstelling vol
krankzinnige humor en magische theatertovenarij. De voorstelling De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen (6+) is te
zien in Het Musiater in Zevenaar op vrijdag 6 oktober om 19.30 uur. Kaartjes kosten € 6,50 en zijn verkrijgbaar bij Het
Musiater, de bibliotheek Zevenaar en Rebers Boek en Buro.

WIST U DAT …?




Van vrijwel alle activiteiten die we op Het Kofschip organiseren, foto’s op Facebook staan?
We het erg leuk vinden dat zoveel ouders en kinderen onze foto’s liken of erop reageren?
Dit de link is https://www.facebook.com/het.kofschip?ref=hl?

STROOKJE CONTACTAVOND / KEER OM GESPREKKEN ALLEEN VOOR GROEP 3 T/M 7
Naam, ……………………………………………………………………
Ouder van

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

wil graag gebruik maken van de contactavond op
0 maandag 18 september
0 donderdag 21september
0 ander moment, nl. …………………………………………………………………… (zie hiervoor het schema).
Lever dit strookje in of mail uw voorkeursdatum naar de groepsleerkracht.

------------------------------------------------------------------------------------------------------OPGAVESTROOKJE INFORMATIEAVOND KANJERTRAINING
Naam, …………………………………………………………………… wil graag de informatieavond bezoeken van de Kanjertraining. Wij komen
met …………….. personen.
Ouder van

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