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DRUKKE MAAND
Was december altijd de drukke maand? Nu lijkt het wel november te zijn! Zoals u op het kalenderblad al kunt zien,
ligt er een drukke maand vol interessante uitstapjes voor ons. In dit infobulletin leest u er alles over!

PERSONELE AANGELEGENHEDEN
Met juf Monique gaat het steeds beter. Ze is gestart met een re-integratietraject en vanaf deze week zult u haar
daarom regelmatig aantreffen in groep 4. Meester Rutger is helaas ook al een tijdje ziek. We weten niet wanneer hij
weer zijn ICT werkzaamheden kan hervatten.
Juf Maria is klaar met het bestralingstraject. De komende week werkt ze nog halve dagen. Vanaf 14 november is ze
weer fulltime aanwezig op Het Kofschip.

NIEUWE MR-LEDEN
De twee vacatures die er in de Medezeggenschapsraad waren, zijn ingevuld. We zijn blij om Antoine Nijrolder (vader
van Nathaniel gr 4 en Elisha gr 3) en Maarten Hoogeveen (vader van Lise gr 3 en Siem gr 1-2 B) te mogen verwelkomen
in onze MR.

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!

VERKEERSHESJES
We hadden het u al gemeld: vanaf 30 oktober is de actie verkeershesjes weer
gestart. 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.
Wij hopen dat u ons ondersteunt in de verbetering van de verkeersveiligheid,
door de kinderen te stimuleren de hesjes ook echt dagelijks te dragen.

KOMENDE PERIODE GESPREKKEN VOOR GROEP 8 EN OVM BIJ DE KLEUTERS.
In de komende periode zijn er adviesgesprekken met de leerlingen en ouders van groep 8 over het vervolgonderwijs.
Daarnaast zijn er ook OVM gesprekken met ouders van de kleuters. Ouders van deze groepen zijn hiervan op de
hoogte en hebben al een uitnodiging gehad.

7-21 NOVEMBER: ACTIE SCHOENMAATJE
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.
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Het Kofschip neemt dit jaar ook weer deel aan de actie Schoenmaatjes. Vanaf dinsdag 7 november kunnen kinderen
en ouders gevulde en versierde schoenendozen inleveren op school. De bijhorende folders zijn op 6 november
uitgedeeld.
Wat doe je in de schoenendoos?
We willen ervoor zorgen dat alle kinderen een even leuk cadeau krijgen. Vul de schoenendoos daarom eerst met de
basisinhoud. Daarna kun je er extra spulletjes in doen die op het verlanglijstje staan.
Basisinhoud
•
Schriften, pennen, (kleur)potloden
•
Knuffel
•
Tandenborstel en tandpasta
•
Zeep
•
Spiegeltje
Om
•
•
•

de doos verder te vullen:
Schoolspullen: schrijfblok, gum, puntenslijper, etui, liniaal, kleurboek enz.
Klein speelgoed, bv. pop, auto, kleine bal, jojo, pet, puzzeltje, ballonnen, knikkers, springtouw enz.
Toiletartikelen: haarversiering, kam of borstel, washandje, toilettasje enz.

Wat
•
•
•
•

mag niet in de schoenendoos?
Snoep of ander eten
Oorlogsspeelgoed
Knuffel in de vorm van een varken
Speelgoedslang

De actie sluit op dinsdag 21 november. De schoendozen worden door de Ouderraad naar een inleverpunt gebracht.

9 NOVEMBER: STREETWISE VERKEERSLESSEN
Op donderdag 9 november neemt Het Kofschip deel aan de Streetwise verkeerslessen.
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.
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 op hun eigen
fiets over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugtas op. Hiermee
bereiden we de kinderen voor op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.
Belangrijk voor groep 7/8 is dat de leerlingen op deze dag op de fiets op school komen!

13 NOVEMBER: GROEP 3 EN 4 NAAR MUSIATER
Maandag 13 november gaan de groepen 3 en 4 naar het Musiater om de voorstelling Botje te
bekijken. Deze voorstelling wordt aangeboden door Liemers Cultuurpunt ‘Het element’. De
kinderen gaan lopend naar het Musiater en zullen op tijd weer op school terug zijn.
Korte inhoud van Botje:
In het huis van mevrouw Botje gaat alles op zijn Botjes. De stofzuiger slaapt iedere
ochtend uit, de wasmachine heeft altijd honger en de luie stoel doet precies waar hij
zelf zin in heeft.
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Op een dag staat er een broek voor de deur, of nee, het is een meneer in een broek. Hij komt voor de
telefoon. De meneer in een broek trekt aan draden en haalt alles uit de knoop. Maar in het huis van
mevrouw Botje wil er helemaal niets uit de knoop.
De telefoon, de wasmachine en de luie stoel komen in actie. Alleen de jurk van mevrouw Botje vindt de
broek wel aardig. Samen zorgen ze voor een bijzondere ontknoping.
Botje is een voorstelling vol vreemde knopen en losse eindjes. Maar ook in een wereld op zijn kop, komt
alles op zijn pootjes terecht.

NOVEMBER: LES IN HET OPENLUCHTMUSEUM VOOR DE GROEPEN 5-8
In de maand november gaan de groepen 5 tot en met 8 naar het Openluchtmuseum in Arnhem voor een les over het
thema ‘Weet wat je viert’. Tijdens deze les ontdekken leerlingen welke feestdagen we in Nederland allemaal vieren
en waarom. Er is aandacht voor de christelijke feestdagen en feestdagen uit andere culturen.
Tijdens het project maken we er een echt feestje van: in kleine groepjes gaan de leerlingen onder leiding van een
ceremoniemeester (een educatief medewerker van het museum) een feest voorbereiden en vieren. In de grote
keuken bereiden de leerlingen een feestmaal en op de dansvloer doen ze mee aan een danswedstrijd. Er wordt
muziek gemaakt en de verhalen worden door de kinderen zelf nagespeeld, compleet met attributen en kleding.
Daarna gaan ze in het museum op pad om hun feest te onderzoeken. Als afsluiting presenteert elke groep een feest
en trakteert.
De data waarop de verschillende groepen gaan:
14 november
groep 5
17 november
groep 6
28 november
groep 8
30 november
groep 7
De les duurt van 10:15 tot 12:15. We gaan met de bus en worden op school opgehaald. Alle groepen zijn op tijd weer
terug op school.

15 NOVEMBER: ILLUSTRATOR OP SCHOOL; MARJA MEIJER
Op woensdag 15 november krijgen de groepen 5,6 en 7 Marja Meijer op bezoek. Zij is een bekende
Nederlandse illustrator. Ze komt uitleg geven over haar werk en zal zeker ook met de kinderen
zelf aan de slag gaan. Meer informatie over Marja kunt u vinden op : www.marjameijer.nl

21 NOVEMBER: DOE-AVOND VOOR SINTERKLAAS
Wat is een Sinterklaasfeest zonder een gezellig aangeklede school?
We hopen dat u ons komt helpen om dit te realiseren. Op dinsdag 21 november houden we onze jaarlijkse
Sinterklaas doe-avond. Op die avond wordt de school door een grote groep ouders in Sinterklaassfeer
gebracht. Komt u ons ook helpen? We starten om 19.00 uur met een kop koffie en gaan daarna snel aan
de slag!

28 NOVEMBER: HUIS BERGH VOOR GROEP 3 EN 4
Op dinsdag 28 november brengen de groepen 3 en 4 een bezoek aan Huis Bergh Daar is een educatief programma
voor scholen rondom Sinterklaas gemaakt. In samenwerking met het Catharijneconvent in Utrecht organiseert
Kasteel Huis Bergh het programma Feest! in het kasteel waarin aandacht wordt besteed aan het culturele erfgoed
van de nationale feestdagen. Elk jaar heeft de Sintviering een thema. Dit jaar staat het thema vriendschap centraal.
Wanneer is iemand je vriend? En wie zijn de vrienden van Sinterklaas? Hoogtepunt is uiteraard de meet and greet met
Sinterklaas en enkele pieten.
De kinderen gaan hier met de bus naar toe.

5 DECEMBER: SINTERKLAASVIERING
Op 5 december vieren we Sinterklaas. Nadere informatie hierover krijgt u binnenkort van ons. Wel belangrijk is om
alvast te vermelden dat alle kinderen op deze dag vanaf 12 uur vrij zijn.

VOLGENDE INFOBULLETIN
Het volgende infobulletin kunt u verwachten op maandag 4 december.
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10 JANUARI: WORKSHOPAVOND; NEEM EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN HET KOFSCHIP
In het infobulletin aan het begin van dit school jaar hebben we aangegeven dat we in januari een workshopavond
voor alle ouders organiseren. Deze avond organiseren we samen met de ouders uit het partnerschapteam. We willen
die avond informatie met u delen over verschillende vakken / aspecten die op Het Kofschip van belang zijn. U kunt
zich inschrijven voor verschillende workshops. De meeste workshops zijn voor ouders van alle groepen, er zijn enkele
groepsgebonden workshops.
De avond ziet er als volgt uit:
19.45 uur: Inloop met koffie en thee
20.00 uur : Opening en mededelingen over de avond.
20.15 uur: 1e workshopronde
20.45 uur: wisselen
21.00 uur: 2e workshopronde
21.30 uur: gezamenlijke afsluiting.
Hieronder vindt u de verschillende workshops die we aanbieden.
1. De kunst van het luisteren: hoe je door middel van luisteren en tekenen een probleem kan oplossen?
2. Mijn kind en internet: wat is de invloed van internet? Aspecten als gamen, invloed van het internet
en vertrouwen komen aan de orde.
3. Beleef Kanjertraining: ervaar als ouder wat kanjertraining inhoudt.
4. Ik begrijp wat ik lees: Hoe pakken we begrijpend lezen aan op Het Kofschip?
5. Hoe schrijf ik dat woord? Spelling in groep 3; vervolg op de informatieavond van 6 november. Nu de niet
klankzuivere periode.
6. Schrijf je woorden zoals je ze hoort? Of toch niet! Spelling in groep 4 t/m 8
7. Kleuteren 3.0: Wat gebeurt er allemaal in de kleuterbouw? Hoe leren kleuters?
8. Samen weet je meer: Welke werkvormen zetten we in, zodat kinderen leren samenwerken?
We denken dat we een zeer gevarieerd aanbod voor u in petto hebben. Hopelijk bent u ook nieuwsgierig geworden
naar de inhoud van de workshops. Geef u daarom snel op! We kunnen 20 ouders per workshop plaatsen en vol is vol!
We hopen op een grote opkomst. U krijgt op deze manier meer inzicht in wat we op Het Kofschip doen en hoe ons
onderwijs in elkaar zit.
U kunt op onderstaand invulstrookje vier voorkeuren voor de twee te volgend workshops aangeven. Doe dit door de
cijfers 1 tot en met 4 voor de workshops van uw keuze te schrijven.
We proberen dan een goede planning voor u te maken.

Naam _______________________________________
Ouder van ___________________________________________________ in (de) groep(en)
_______________________
Geeft zich op voor de workshopavond op 10 januari.
Voorkeur voor de workshops die ik graag zou bezoeken:
________

De kunst van het luisteren

________

Mijn kind en internet

________

Beleef Kanjertraining

________

Ik begrijp wat ik lees:

________

Hoe schrijf ik dat woord?

________

Schrijf je woorden zoals je ze hoort? Of toch niet!

________

Kleuteren 3.0

________

Samen weet je meer

U kunt dit strookje inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind.
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Jeugdvoorstellingen Kunstwerk! Het Musiater
Met 2 personen voor een tientje naar Botje
Speciaal voor kinderen vanaf 4 jaar, een 2=1 aanbieding voor de bijzondere
voorstelling Botje van theatergroep Kwatta. Een kindervoorstelling die je echt
gezien moet hebben met prachtige recensies: ‘Mooie koppeling tussen
kinderlogica en volwassen absurdisme’. Stuur een email naar
info@liemerskunstwerk.nl o.v.v. 2=1 aanbieding en NAW-gegevens.
Zondag 12 november a.s. 14.30 uur. €10,- voor 2 pers.
Rabobankzaal Het Musiater.

Sinterklaasvoorstelling: De toverkracht van kinderen
Er is paniek! Sint en de pieten zijn weggetoverd.
Boekpiet wilde de weg naar Het Musiater korter toveren. Maar nu zijn bijna
alle pieten en zelfs Sinterklaas en de secretaresse foetsie. Kinderen schijnen
toverkracht te bezitten, dus we hebben jullie hulp nodig om iedereen terug
te toveren! Want zonder Sinterklaas en de pieten geen feest, geen
pepernoten en geen cadeaus. Als dat maar goed komt…
Het Sinterklaasfeest wordt mede mogelijk gemaakt door het Liemers
Jeugdorkest en het Liemers Jeugdkoor.
Zondag 19 november a.s. 13.00 uur en 15.00 uur. € 6,-p.p.Rabobankzaal Het
Musiater.

Fien & Teun Feest op de boerderij! 2+
Fien & Teun zijn een vrolijk boertje en boerinnetje die al spelend het
Hollandse landleven ontdekken. Samen met hun vriendjes zijn zij dagelijks
te zien op RTL Telekids en nu ook in het theater met: ‘Feest op de boerderij!’.
Sita Vermeulen, die inmiddels diverse musicals op haar naam heeft staan, zal
de rol van vertelster vertolken in deze interactieve familievoorstelling. Voor
en na de voorstelling kunnen de bezoekers zich vermaken tijdens de
‘Boerderij Experience’ in de foyer van Het Musiater.
Zaterdag 9 december a.s. 14.00 uur en 16.15 uur € 16,- p.p.
Rabobankzaal Het Musiater.
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