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TALENTENSHOW 7 JUNI GEWELDIG SUCCES!
Op woensdag 7 juni vond ons jaarlijkse talentenfestival plaats. Het weer hield ons
tot het laatste moment in spanning ... Gelukkig trokken de regenwolken bij aanvang
van het festival weg en brak de avondzon door.
We hebben kunnen genieten van geweldige optredens, lekkere hapjes en drankjes.
Kortom: een super geslaagd festival. De opbrengst van deze avond was ruim € 950,-.
Dankzij sponsoring van Jumbo van Heemskerk en de inzet van onze
ouderraadsleden, konden we van dit festival een groot succes maken. Onze dank
daarvoor. Tevens dank aan de gulle gevers (ouders, grootouders en ander
belangstellenden) die ervoor gezorgd hebben dat we dit mooie bedrag hebben
opgehaald.
De opbrengt van dit festival komt volledig ten goede aan creatieve workshopactiviteiten voor onze kinderen in
het komende schooljaar.

PARTNERSCHAPSTEAM
Naar aanleiding van de wensen- en verwachtingenavond zijn er inmiddels twee bijeenkomsten geweest van het
Partnerschapsteam. Tijdens de tweede bijeenkomst zijn de volgende punten besproken:
 goede sfeer voor allemaal, meer betrokken en Kanjertraining
 overgangen en didactische partners
 Engels
 positief contact
 hulpvaders en -moeders
Tijdens deze tweede avond hebben de werkgroep leden gebrainstormd over deze onderwerpen.
Enkele suggesties die zijn gedaan:

plannen van een informatieavond over Kanjertraining

meekijken in de klas

een klassenouder instellen

extra wenmomenten organiseren voor leerlingen van groep 2 naar 3

positieve aandacht en complimenten geven
In de 3e bijeenkomst van 4 september bekijken we samen welke suggesties verder uitgewerkt kunnen worden.

AFSCHEID GROEP 8
De musical en het afscheid van groep 8 komen in zicht. Groep 8 heeft daarom
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
leerlingen uit deze groepen lopend naar toe.
Op woensdagavond 5 juli spelen de leerlingen van groep 8 de musical
in het Musiater voor ouders en andere belangstellenden. 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.
Leerlingen van groep 8 zijn vanaf vrijdag 7 juli vrij van school.

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 dit bij de leerkracht aangeven.
De kinderen van groep 2 krijgen op donderdag 6 juli uitdraaien van hun toets resultaten en het OVM mee.
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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.
Dit jaar verwelkomen we erg veel nieuwe kleuters en een tiental ‘zij-instromers’.
Ouders van de nieuwkomers kunnen tijdens het wenuurtje iets drinken in de hal en
dan kennis maken met andere nieuwe ouders en leden van de ouderraad.

13 JULI: GROEP 2 WORDT DE DEUR UITGEGOOID
Zoals ieder jaar worden de kinderen van groep 2 op de laatste officiële schoolmiddag de deur uitgegooid!
Dit jaar zal dat zijn op donderdag 13 juli om 14.30. Mis het niet als uw kleuter met een zwaai (op de dikke
mat) de kleuterbouw gaat verlaten en zich opmaakt voor een volgende stap naar groep 3.

VRIJDAG 14 JULI LAATSTE SCHOOLDAG: NAAR DE BIOSCOOP!
Traditiegetrouw gaan we op de laatste schooldag met de leerlingen van de groepen 1 tot en met 7 naar de
bioscoop.
We verwachten de leerlingen, dus ook de kleuters, om 9 uur op de Markt. We verzamelen ons daar voor de
bioscoop. U kunt uw kind hier ook weer ophalen rond 11 uur.

GROEPSBEZETTING KOMEND SCHOOLJAAR
Het is altijd een heel gepuzzel, maar het is gelukt!
De personele bezetting voor het nieuwe schooljaar ziet er als volgt uit:
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), vaste 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
meester Rutger
meester Berry
meester Maarten
juf Maria

Uitleg:
We weten dat juf Monique na de zomervakantie nog niet hersteld is. Mogelijk dat ze wel op therapeutische
basis aan het werk zal gaan. De tijdelijke invulling voor haar na de zomervakantie zal worden gedaan door juf
Irma. Zij werkt dan samen met juf Bettina in groep 4. Als juf Monique hersteld is, gaat juf Irma voor haar
dagen weer naar groep 3. Tot dat moment werkt juf Jeannette vier dagen in groep 3.
Als gevolg van deze interne verschuiving hebben we de donderdag in groep 1-2C nog niet ingevuld. Zodra we
hier meer over weten, wordt u geïnformeerd.
Soms staat bij een groep twee dagen dubbel. Dit heeft te maken met het feit dat de leerkrachten volgens een
bepaald rooster die dag al dan niet voor de groep staan. Het is niet zo dat er op zo’n dag twee leerkrachten
voor de groep staan.
Juf Truus gaat dit jaar na een lang en mooi dienstverband met keuzepensioen. Wilt u haar persoonlijk nog een
hand geven, dan kan dit op haar laatste officiële werkdagen: maandag 10 of dinsdag 11 juli. We bedanken juf
Truus via deze weg voor haar geweldige inzet voor de kinderen, de collega’s, de ouders en de school. We
wensen haar veel plezier en hopen dat ze zal genieten van de ‘vrije’ tijd die ze nu krijgt. Juf Truus, we zullen
je ontzettend missen.
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EERSTE SCHOOLDAG START 8.00 UUR OP HET PLEIN
Op 28 augustus starten alle groepen weer. Het programma voor deze eerste
schooldag ziet er als volgt uit:
7:55 uur:
kinderen en hun ouders verzamelen op het plein.
8:00 uur:
officiële opening van het schooljaar en het
verwelkomen van alle kinderen en ouders. Kinderen
verzamelen bij hun eigen leerkracht.
8:15 uur:
met de leerkracht naar de verschillende groepen. We
zouden het leuk vinden als ook de ouders mee naar
binnen gaan. Leerlingen en ouders worden in de groepen ontvangen.
8:15 -8:45 uur: ontvangst en kennismaken met elkaar in de verschillende groepen.

SCHOOLTIJDEN 2016-2017
Alleen op de eerste schooldag vragen we u om eerder op school te komen. De rest van het jaar tellen onze
gewone schooltijden: de deur gaat open om 8:05 uur. De lessen beginnen om 8:15 uur en duren tot 14.30 uur.
Op woensdag zijn alle kinderen op 12 uur uit.
De kleuters zijn op vrijdag vrij.

KAMP GROEP 8
De zomervakantie is nog niet eens begonnen en toch zijn wij alweer bezig met het komend schooljaar! Een van
de eerste dingen die er gaat gebeuren, is het kamp van groep 8. Dit vindt al plaats in de derde schoolweek, nl.
van 11-13 september.
Op de wenmiddag krijgen alle leerlingen een brief over dit schoolkamp en de kosten ervan mee naar huis.
Vraag er dus naar als uw kind het niet uit zichzelf geeft!

FIJNE VAKANTIE
Rest ons alleen nog om alle leerlingen en hun ouders een hele fijne en hopelijk zonnige zomervakantie te
wensen. We zien u allemaal graag uitgerust terug op maandag 28 augustus!

VOLGENDE INFOBULLETIN
Het volgende infobulletin verschijnt op maandag 28 augustus.

Infobulletin nr. 11, juli/aug 2017, OBS Het Kofschip

4

