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Infobulletin december 2017 
OBS HET KOFSCHIP  

Platanenlaan 1 * 6903 DK Zevenaar * Telefoon 0316 - 525619 

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

 
      

ma 4 11 18 25/ 1 jan 8 januari 

 
 
 
 
 
 
 

 Doe-avond voor Kerst 
Start 19.00 uur 

Juf Lilia in groep 1-2 B 
Groep 8 naar Candea 
College voor 
minilessen 
 
Partnerschapsteam: 
19.30-20.30 uur 

Kerstvakantie  Infobulletin komt uit  
 
Omgeving school 
rookvrije zone 

di 5 12 19 26/ 2jan 9 

 
 
 
 
 
 
 

Sinterklaas op school. 
12.00 uur school uit  

Mogelijk school dicht 
i.v.m. staking 

Kerststukjes maken 
door de groepen 1 t/m 
8 

Kerstvakantie Luizencontrole 

wo 6 13 20 27/ 3 jan 10 

 
 
 
 
 
 
 

Groep 7 wilgen 
knotten 

Open ochtend voor 
nieuwe ouders 
9.00-10.30 uur 

 Kerstvakantie Informatieavond 
d.m.v. workshops 
inloop vanaf 19.45 uur 

do 7 14 21 28/ 4 jan 11 

 
 
 
 
 
 
 

 Groep 1-2 B naar 
verpleeghuis 

Kerstmaaltijd 
17.45-19.00 uur 
Inloop vanaf 17.30  

Kerstvakantie  

vr 8 15 22 29/ 5 jan 12 

 
 
 
 
 
 
 

  Terugkomochtend 
groepen 1/2 
Serious Request  
Froep 7 en 8 fiets 
meenemen!  
12.00 uur school uit 

Kerstvakantie  

za 9 16 23 30/ 6 jan  13 

 
 

    Tafeltennistoernooi  

zo 10 17 24 31/ 7 jan 14 

 

mailto:directie@het-kofschip.nl
http://www.het-kofschip.nl/
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SINTERKLAASFEEST 5 DECEMBER 

 
Op 5 december vieren we Sinterklaas. De deur gaat op deze dag op de normale tijd open. Kinderen gaan naar 
hun eigen groep en houden hun jassen aan. Om 8:15 uur gaan de leerkrachten met de kinderen naar het plein, 
waar ook de leerlingen en leerkrachten van de Lindenhage zullen zijn. Elke groep heeft op het plein een vaste 
plek en ouders zijn van harte welkom om erbij te zijn. 
 
We verwelkomen Sinterklaas en zijn pieten op het speelplein. Elk jaar is het weer spannend hoe het welkom er 
uit zal zien! Na deze ceremonie gaan alle kinderen met hun leerkracht naar binnen voor het feest. Na de 
intocht zou het fijn zijn als er een aantal ouders willen helpen met het sjouwen van de banken terug naar 
het speellokaal. De groepen 3 en 4 blijven in het hoofdgebouw waar de Sint hen zal bezoeken. 
 
Sinterklaas komt in alle groepen, uiteraard bij de jongere kinderen wat langer dan bij de oudere.De kinderen 
hoeven op deze dag geen eigen eten en drinken mee te nemen naar school. 
We zijn op deze dag allemaal om 12.00 uur uit. 
 

SCHOLEN MOGELIJK DICHT OP 12 DECEMBER 
 
Dinsdag 5 december wordt bekend of 12 december de landelijke stakingen in het onderwijs doorgaan. Als er 
landelijk gestaakt wordt, doen de leerkrachten van Het Kofschip ook mee. Dit hebben we u via ons bestuur op 
16 november laten weten.  
Zodra we definitief weten of de stakingen doorgaan, dan melden we u dit direct!  

 

ACTIE SCHOENMAATJES 
 

De actie Schoenmaatje heeft 27 gevulde dozen opgeleverd. De ouders van de ouderraad 
hebben ervoor gezorgd dat alle dozen goed gevuld en gecontroleerd zijn. Dankzij 
machtigingen en giften kon een groot gedeelte van de verzending bekostigd worden. De 
dozen zijn door Miranda Koskamp opgehaald en naar Doetinchem gebracht. Hartelijk dank 
aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie. 

 

JUMBO ACTIE SPAREN VOOR JE SCHOOL 
 
De actie ‘Sparen voor je school’ van Jumbo heeft ruim 9000 punten 
opgeleverd. Hoeveel dit in euro’s is, weten we nog niet.  We krijgen dit 
bedrag niet contant, maar mogen bij een bepaalde leverancier materialen 
voor onze school aanschaffen. Heel veel dank aan Jumbo, aan alle ouders 
voor het sparen van de punten en een extra bedankje aan die ouders die voor ons alle codes hebben ingevoerd.  

 

DOE-AVOND KERST 11 DECEMBER VANAF 19.00 UUR 

 
Na 5 december worden alle Sintspulletjes weer opgeruimd, want Kerstmis staat al weer snel voor de deur!  
Op maandagavond 11 december gaan we de school in kerstsfeer brengen. Heeft u tijd en zin om ons te helpen? 
Dan bent u van harte welkom. Vele handen maken licht werk. We starten om 19.00 uur.  

 

13 DECEMBER: OPEN OCHTEND VOOR NIEUWE OUDERS EN KINDEREN 
 
Op woensdag 13 december houden we op Het Kofschip een open ochtend voor 
ouders/verzorgers van kinderen die nog geen 4 jaar zijn en nog niet zijn 
aangemeld bij Het Kofschip. Natuurlijk staat onze deur ook open voor ouders 
die kinderen hebben op een andere basisschool dan Het Kofschip. Via de 
plaatselijke media zullen we hier ook aandacht aan geven. De tijden zijn van 
9.00-10.30 uur. 
 

Kent u mensen die hiervoor in aanmerking komen? Nodig hen dan van harte uit. 
Als ouders op deze ochtenden niet kunnen komen kijken maar wel belangstelling voor Het Kofschip hebben, 
dan kunnen ze ook altijd contact op nemen met de directie.  
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19 DECEMBER: KERSTSTUKJES MAKEN MET OUDERHULP   
  
Op dinsdagmiddag 19 december gaan alle kinderen kerststukjes maken. Het is de bedoeling dat u uw kind 
hiervoor een tasje met de volgende spulletjes meegeeft: 

 een bakje met een stukje oase erin 

 groene takjes 

 kleine kerstversiersels  zoals klokjes, kerstballetjes etc. 

 kaarsje of waxinelichtje 
Zet de naam van uw kind op de tas en geef deze op 18 of 19 december mee naar school.  
We willen graag dat de kleuters het al op maandag 18 december meenemen!  
Om alles goed te laten verlopen, zou het fijn zijn als er ouders zijn die helpen bij het maken van de 
kerststukjes. Het gaat om twee ouders per groep. U kunt u opgeven bij de groepsleerkracht.  
Verder willen we u vragen uw kind(eren) een glazen potje of een glaasje mee te geven. Bij de kerstviering 
doen we hier een waxinelichtje in.  
 
Nog even de data op een rijtje: 

 Maandag 18 december: alle kleuters nemen spullen mee voor kerststukjes + een glazen potje 

 18 of 19 december: alle kinderen nemen spullen mee voor kerststukjes + een glazen potje 

 Dinsdag 19 december vanaf 13:15 uur: kerststukjes maken in alle groepen met hulpouders!  
U komt toch ook helpen?  
 

21 DECEMBER: KERSTVIERING EN BUFFET 
  
De kerstviering en het buffet is dit jaar op donderdag 21 december. Alle kinderen 
gaan door de hoofdingang naar binnen, waar ze worden verwelkomd door de 
Kerstman en een koor. Ondanks het feit dat de kinderen van de groep 3 en 4 in hun 
eigen klas eten, willen we toch graag dat zij ook door de voordeur van het 
hoofdgebouw naar binnen gaan en door de uitgang van de kleuters weer naar buiten. 
Zij kunnen dan het pad van de lichtjes volgen naar hun eigen lokaal.  

Vanaf 17.30 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen naar binnen met het eten voor het buffet. De 
kerstviering start om 17:45 uur en is om 19 uur afgelopen.  
  
Uitnodiging voor alle ouders/verzorgers 
U wordt van harte uitgenodigd voor een drankje vanaf 17.45 uur in de speelzaal. Kinderen van ons schoolkoor 
zullen rond 18.45 uur een optreden verzorgen. Om 19.00 uur kunt u dan uw kind in de klas ophalen. 
  
Voor de kerstviering van donderdag 21 december vragen we u lantaarns met een kaars of waxinelichtje te leen  
om het schoolplein te verlichten. Graag inleveren op woensdag 20 december in de hal, voorzien van de naam 
van uw kind en de groep. Vrijdag 22 december geven wij de lantaarns dan weer mee aan uw kind. 
  
Op vrijdag 22 december gaan alle leerlingen, dus ook de kinderen van de groepen 1 en 2, gewoon naar school. 
Om 12 uur is iedereen uit en begint de kerstvakantie. 
  
Meer informatie over de kerstviering en het buffet vindt u in de uitnodiging aan het eind van dit infobulletin.  

 

22 DECEMBER: ACTIE GROEP 7 EN 8 VOOR SERIOUS REQUEST 
 
Leerlingen van groep 7 en 8 gaan in december actie voeren voor Serious Request.  
3FM Serious Request 2017 vraagt aandacht voor het herenigen van ouders en kinderen. 
Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. 
In conflictgebieden, zoals in Nigeria en de Democratische Republiek Congo, maar ook na 
natuurrampen zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van 
hun ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van 3FM Serious Request sporen Rode Kruis-

hulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact met hun familie en brengen ze hen weer thuis. 
Door middel van het inzamelen van lege flessen, gaan de kinderen van groep 7 en 8 proberen een zo hoog 
mogelijk bedrag bij elkaar te verzamelen voor dit goede doel. Natuurlijk kan iedereen thuis alvast sparen, via 
buren, familie enz. De lege flessen kunnen vrijdagmorgen 22 december ingeleverd worden bij de lokalen van 
groep 7 en 8. De leerlingen zullen op 22 december in de ochtend in kleine groepjes rondfietsen en proberen 
zoveel mogelijk lege flessen op te halen in diverse Zevenaarse wijken.  
Mocht u als ouder niet willen dat uw kind in een klein groepje rondfietst, neemt u dan van tevoren even 
contact op met de groepsleerkracht.  
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VERPLEEGHUIS  
 
Zoals ieder jaar brengen we met de kleuters bezoekjes aan verpleeghuis ‘Liemerije’. Hiervoor zijn de volgende 
data gepland.  

 groep 1-2b  op donderdag 14 december 

 groep 1-2a  op donderdag 18 januari.  

 groep 1-2c  op donderdag  15 maart.  
Vind u het leuk om bij dit uitstapje te assisteren, neem dan contact op met de juf van uw kind.   
Op donderdag 21 juni komen de bewoners gezellig bij ons op visite.  

 

 

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. 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.   
 
U werkt toch zeker ook mee om van onze kinderen een rookvrije generatie te maken!  
 

 

TRAKTATIES 
 

Op Het Kofschip besteden we veel aandacht aan gezondheid. We hebben fruitdagen 
ingesteld en een waterreservoir voor de kinderen in de school staan. Doel hiervan is dat 
kinderen gezonde tussendoortjes eten en minder gezoete drankjes drinken.  
Het was altijd een goede gewoonte dat kinderen op hun verjaardag ‘gezonde’ 
traktaties meenamen. De laatste tijd zien we echter weer regelmatig traktaties die 
vooral bestaan uit snoep.  
We zouden het fijn vinden als u uw jarige kind een traktatie meegeeft die gezond is. 
Op internet zijn tal van websites met gezonde traktaties vinden, bv. op 

http://www.gezondtrakteren.nl/. Als bijlage bij dit infobulletin vindt u de traktatiewijzer van het 
Voedingscentrum. Hierin vindt u 15 gezonde traktatie-ideetjes.  

 

OPGAVE KINDEREN VAN 2014,2015 EN 2016 
 
Ondanks dat het schooljaar nog lang niet voorbij is, zijn we al bezig met de formatie voor het nieuwe 
schooljaar. Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen in 2018, 2019 en 2020 is het 
prettig om al te weten hoeveel aanmeldingen we voor deze jaren hebben. Als u een zoon of dochter heeft die 
geboren is 2014-2016 en u heeft hem of haar nog niet opgegeven, dan kunt u bij de directie een 
aanmeldformulier halen of inleveren. We kunnen deze gegevens dan in de administratie verwerken en een 
goede planning van de groepen maken.  
 

JUMBO SPONSORT HET KOFSCHIP 
 
De Ouderraad van Het Kofschip organiseert samen met het team veel activiteiten voor de 
kinderen bij ons op school. Denk aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, het Paasontbijt, de 
Avondvierdaagse, de jaarlijkse schoolreis, het Playbackfestival, het uitje naar de bioscoop 
en het afscheid van groep 8.  
Dit schooljaar zal Jumbo Heemskerk ons sponsoren, zodat we bij de verschillende 
activiteiten iets extra’s kunnen doen. We vinden deze sponsoring geweldig en zijn dan ook 
heel blij met de bijdrage van Jumbo. De kinderen van Het Kofschip hebben namens de 
school een ‘Kofschiptaart’ aangeboden als een bedankje.  

 

 

 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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BRAAMHUIS 
 
Eén op de drie mensen krijgt te maken met kanker. Als kanker je raakt, dan komt er heel wat op je af. De 
diagnose kanker heeft een enorme impact. Je gaat verder, maar hoeft het niet alleen te doen. Om die reden 
staat het Braamhuis in Zevenaar.  Een inloophuis waarvan de deuren openstaan voor mensen die kanker hebben 
of er juist van genezen zijn, hun familieleden, overige naasten en nabestaanden. Een plek voor aangename 
zorg en extra aandacht. Voor en door de Liemers. 
Inmiddels is men bij het Braamhuis ook met een jeugdgroep gestart. Er zijn twee leeftijdscategorieën: 
kinderen van 6 tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 16 jaar. Voor meer informatie zie bijlage bij dit infobulletin.  
Of www.braamhuis.nl.  

 

PLEEGOUDERS GEZOCHT 
 
In de afgelopen periode heeft de gemeente 
Zevenaar oproepen geplaatst om pleegouder te 
worden. Hierover is een aantal artikelen verschenen 
in de media. Het Kofschip ondersteunt dit initiatief.  
  
Voor kinderen geldt: ze horen thuis. En als dat niet 
kan: zo thuis mogelijk. Als besloten moet worden 
dat een kind niet thuis kan wonen en dat het tijdelijk ergens anders moet worden opgevangen en begeleid, dan 
is daaraan vaak al veel voorafgegaan. Opname in een pleeggezin is in zo’n situatie vaak de beste oplossing. Een 
pleeggezin komt tenslotte het meest in de buurt van de gewone leefwereld van een kind. Er zijn echter in 
Zevenaar te weinig pleeggezinnen. Gevolg is dat kinderen vaak met moeite een plek kunnen vinden in een 
pleeggezin. 
  
Op dit moment zijn er in Nederland 19.000 pleegkinderen van 0 tot 18 jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis 
wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is gedaald. Daarom 
zijn nieuwe pleegouders hard nodig. In Zevenaar zijn er vijf kinderen waarvoor nog geen pleeggezin gevonden 
is. Drie van hen wachten al meer dan drie maanden. 
  
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Meer pleeggezinnen betekent dat een snellere 
plaatsing mogelijk is, maar ook dat we kunnen zoeken naar de beste match tussen gezin, pleeggezin en kind.  
Meer pleeggezinnen betekent ook dat we meer mogelijkheden hebben om een kind dichtbij zijn eigen netwerk 
te kunnen plaatsen. Hiermee verkleinen we het risico op zware hulp op termijn en kunnen we voor een aantal 
kinderen voorkomen dat ze in de residentiële jeugdzorg terecht komen.  
  
De wervingscampagne van de Gemeente Zevenaar en Entrea Lindenhout is gestart op woensdag 1 november, 
tegelijk met de start van de landelijke ‘Week van de Pleegzorg’. Zie voor meer informatie:  
https://www.lindenhout.nl/ikwilpleegouderworden/ of https://www.supergewonemensengezocht.nl/ 
  
De gemeente organiseert de komende periode samen met Entrea Lindenhout een aantal informatieavonden 
over pleegouderschap. Zo is er op 9 januari een informatieavond gepland op de Paulusschool in Giesbeek. Ook 
zijn er informatieavonden in Westervoort en Arnhem. Zie voor meer informatie en opgave voor deze avonden:  
https://www.lindenhout.nl/ikwilpleegouderworden/informatiebijeenkomsten 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens gemeente Zevenaar Julia Koeman, 
Beleidsadviseur Jeugd, telf. 0316 595498 

 

KERSTVAKANTIE 

 
Op vrijdag 22 december om 12.00 uur sluit de school en start de kerstvakantie. We wensen alle kinderen en 
hun familie gezellige feestdagen toe en een hele fijne vakantie! We starten maandag 8 januari weer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.braamhuis.nl/
https://www.lindenhout.nl/ikwilpleegouderworden/
https://www.supergewonemensengezocht.nl/
https://www.lindenhout.nl/ikwilpleegouderworden/informatiebijeenkomsten
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10 JANUARI WORKSHOPAVOND: NEEM EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN HET KOFSCHIP  
 
In het infobulletin van november hebben we het al aangekondigd: Het Kofschip organiseert in samenwerking 
met de ouders uit het partnerschapsteam een avond vol interessante workshops voor ouders! We willen die 
avond informatie met u delen over verschillende vakken/lesinhouden 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. 

  
U kunt kiezen uit de volgende workshops:  
1. De kunst van het luisteren: hoe je door middel van luisteren en tekenen een probleem op te lossen?   
2. Mijn kind en internet: wat is de invloed van internet op onze kinderen? Onderwerpen als gamen, de 

invloed van het internet en vertrouwen komen aan de orde. 
3. Beleef Kanjertraining: ervaar als ouder wat de 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? 

 
U krijgt via deze workshops meer inzicht in wat we op Het Kofschip doen en hoe ons onderwijs in elkaar zit. 
We denken dat we een zeer gevarieerd aanbod voor u hebben en hopen dat uw interesse is gewekt. Geef u 
snel op! We kunnen 20 ouders per workshop plaatsen en vol is vol! We hopen op een grote opkomst.  
U kunt op onderstaand invulstrookje vier voorkeuren voor de twee te volgen workshops aangeven. Doe dit 
door de cijfers 1 tot en met 4 voor de workshops van uw keuze te schrijven.  
We maken dan een goede planning. 

 

 

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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Uitnodiging voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 

 
voor het kerstbuffet op donderdag 21 december van 17.45 tot 19.00 uur.  
Om 17.30 gaat de deur open. 
 
Hallo allemaal, 
 
Op donderdag 21 december houden we een kerstbuffet op school.  
Iedereen maakt voor die avond thuis hapjes voor ongeveer vijf kinderen. In de klas maken we er een 
mooi buffet van.  
Ideetjes voor wat je zou kunnen maken: gevulde eieren, stokbrood met salade, bladerdeeghapjes, 
stukjes kaas/worst, pizza, enz. Als je iets meebrengt dat warm moet blijven, neem dan ook een 
warmhoudplaatje mee. Het hapje dat je meeneemt moet wel helemaal klaar zijn.  
 
Schrijf op de lijst die in de klas hangt wat je meeneemt, zodat niet iedereen hetzelfde maakt. Voor 
het buffet willen we maximaal drie zoete gerechten en één toetje. Dit is om te voorkomen dat er 
alleen maar zoetigheid is en te veel nagerechten.  
 
Neem woensdag 20 december een plastic tas mee met daarin een bord, bestek en beker (alles 
voorzien van je naam).  
 
We wensen iedereen een gezellige en lekkere avond toe. Zorg dat je er op tijd bent! 
 
Let op: groep 3 en 4 zitten in hun eigen lokaal. Ze komen eerst door de voordeur van het hoofdgebouw 
naar binnen, gaan dan via de kleuteruitgang weer naar buiten en volgen zo de lichtjes naar hun eigen 
groep. 

 
 
 

Uitnodiging voor alle ouders/verzorgers 
 
U wordt van harte uitgenodigd vanaf 17:45 iets te komen drinken in de speelzaal. Om 19.00 uur kunt 
u dan uw kind in de klas ophalen. 
 
 
 
 

 


