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 Juf Lilia in groep 1-2 B 
 
OR-vergadering  
19.45 uur 

Opening project 
Nationale 
Voorleesdagen voor de 
kleuters i.s.m. 
Zonnekinderen en 
Lindenhage 

19.30 uur 
Partnerschapsteam 

Infobulletin komt uit 

di 9 16 23 30 6 
 
 
 
 
 
 
 

Luizencontrole      

wo 10 17 24 31 7 
 
 
 
 
 
 
 

Workshopavond Kijken 
in de keuken van het 
Kofschip. 
19.45 uur inloop 
20.00 uur start 
workshops 
 

Basketbaltoernooi 
voor kinderen van 
groep 6,7 en 8. 
 
MR-vergadering  
20.00 uur 

Voorleesmoment  Groep 7 en 8 ritme 
workshop muziek 

Groep 7 en 8 ritme 
workshop muziek 

do 11 18 25 1 8 
 
 
 
 
 
 
 

Techniekochtend 
groep 8 

Groep 1-2 A naar het 
verpleeghuis 

  Uitreiking rapport 

vr 12 19 26 2 9 
 
 
 
 
 
 
 

 Techniekochtend  
voor  groep 7 
 
Start Spelenderwijs 
orkest 
14.45-15.30 uur 

  Carnaval  
8.15-12.00 uur 
Kleuters ook naar 
school 

za 13 20 27 3 10 
 
 

     

zo 14 21 28 4 11 
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HAPPY NEW YEAR 

 

 
 

De kerstvakantie ligt al weer achter ons, het jaar 2018 is begonnen! We hopen dat iedereen fijne feestdagen 
heeft gehad, goed is uitgerust en met veel energie begint aan dit nieuwe jaar! 
 

WORKSHOPAVOND 10 JANUARI ; KIJKEN IN DE KEUKEN VAN HET KOFSCHIP 

 
Op woensdag 10 januari houden we van 20.00-21.30 uur onze workshopavond: Kijken in de keuken van Het 
Kofschip. Het programma ziet er als volgt uit: 

19.45 uur: Inloop met koffie en thee 
20.00 uur: Opening en start van de eerste ronde: 

 Mijn kind en internet 

 Kleuters 3.0 

 Ik begrijp wat ik lees 
20.30 uur pauze en wisselen van workshop 
 
20.45 uur: start tweede ronde: 

 Beleef Kanjertraining 

 Hoe schrijf ik het woord? Spelling groep 3 

 De kunst van het luisteren 
       21.15 uur gezamenlijke afsluiting en even napraten 
       21.30 naar huis 
 
Al veel ouders hebben zich hiervoor opgegeven. Mocht u nog willen deelnemen, dan bent u van harte welkom. 
Graag dan nog wel even een mailtje naar directie@het-kofschip.nl met de keuze van de workshops. Dit in het 
kader van de planning.  
 

LOVS-TOETSEN 

 
Januari is de maand van de leerlingvolgsysteemtoetsen (LVS-toetsen). Alle leerlingen krijgen een of meerdere 
toetsen die door het CITO zijn gemaakt en bedoeld zijn om te kijken welk leerniveau het kind op de diverse 
vakgebieden heeft gehaald.  
Bij het eerstvolgende rapport (8 februari, gr. 3 t/m 8) vindt u de uitslagen van deze toetsen.  
 

KUNSTSTROMING IMPRESSIONISME VANAF 16 JANUARI 

 
De tweede kunststroming die we dit schooljaar onder de aandacht 
brengen, is het impressionisme. We starten hiermee op dinsdag 16 
januari. 
Het impressionisme is een kunststroming die rond 1860 opkwam in 
Frankrijk. Kenmerkend voor impressionisme is dat de schilder de 
werkelijkheid op een doek weergeeft zoals hij/zij die op dat moment 
zag. Het ging dus niet om de perfect realistische weergave van wat de 
kunstenaar zag, maar meer om het vangen van het licht op dat 
specifieke moment. 
Hiermee braken de impressionisten met de traditie van de realistische 
schilderkunst zoals die al eeuwen beoefend werd. Met het overboord 
gooien van de grondbeginselen van het realisme, legden impressionisten 
de grondslag voor latere kunststromingen die nog veel abstracter omgingen met de werkelijkheid. 
Door verf in grove streken op het doek te zetten in de kleuren van het licht van het moment dat de schilder 
een bepaald tafereel aanschouwde, werd een impressie gegeven van de ervaring van de kunstenaar.  
Een van de bekendste impressionisten is Vincent van Gogh. Het schilderij ‘Sterrennacht’, waarvan hier een 
afbeelding staat gemaakt door een oud-leerling van onze school, kent iedereen.  
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NATIONALE VOORLEESDAGEN 24 JANUARI T/M 3 FEBRUARI 

 
Van 24 januari tot en met 3 februari zijn de Nationale Voorleesdagen.  De 
Voorleesdagen maken deel uit van een landelijke campagne met als doel het 
voorlezen te stimuleren. De campagne is vooral gericht op de kinderopvang 
en de jongste kinderen van de basisschool. De Nationale Voorleesweek die het 
plezier van voorlezen centraal stelt, is nodig omdat uit onderzoek blijkt dat 
kinderen die al jong met voorlezen kennismaken, ook op latere leeftijd vaker 
lezen. Behalve een bron van plezier is lezen een belangrijke sleutel voor maatschappelijke deelname. 
  
In het kader van de Landelijke Voorleesweek lezen op Het Kofschip woensdag 24 januari alle leerkrachten voor. 
Ze doen dit niet in hun eigen groep, maar in de groep van een ander. Ook dit jaar werken we weer met 
Lentepret en Lindenhage aan een gezamenlijk thema: Ssst! De tijger slaapt. Dit thema openen we gezamenlijk 
op maandag 22 januari.  
 
Wilt u meer informatie over de Nationale Voorleesweek, kijk dan op  www.nationalevoorleesdagen.nl. U kunt 
hier ook goede voorleestips vinden.  
 

OPEN DAGEN LIEMERS COLLEGE VRIJDAG 26 JANUARI EN WOENSDAG 31 JANUARI OP HET CANDEA COLLEGEI  

 
Op vrijdag 26 januari zet het Liemers College locatie Zonegge van 16.00 tot 19.30 uur 
haar deuren open voor kinderen die volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan. 
Op woensdag 31 januari 2018  houdt het Candea College een open dag. Deze duurt 
van 16.00-20.00 uur en is op twee locaties: Eltensestraat 8 voor kinderen die naar 
VMBO-BB, VMBO-KB of Mavo gaan en Saturnus I voor kinderen die naar Havo of Vwo 
gaan. Bij twijfel kunnen natuurlijk ook beide locaties bezocht worden. 
Op beide open dagen kunnen leerlingen en hun ouders overal rondkijken in de 

scholen, met leraren en leerlingen praten en vragen stellen. 
 
Kinderen uit groep 8 en hun ouders kunnen dus alvast een kijkje gaan nemen op scholen voor voortgezet 
onderwijs. Ga hier zeker naar toe met uw kind, zodat het zich alvast een voorstelling kunt maken van wat hem 
of haar volgend jaar te wachten staat!  
 

ALLE KINDEREN OP MAANDAG 19 FEBRUARI VRIJ 

 
Alle kinderen hebben op maandag 19 februari vrij dit in verband met een studiedag van de leerkrachten.  
 

RAPPORT EN CONTACTAVONDEN  

 
Op donderdag 8 februari krijgen de kinderen van de groepen 3 – 8 hun rapport mee naar huis. Vanaf 20 februari 
worden de contactavonden voor de groepen 3 t/m 7 gepland, waarop we alle ouders verwachten. Voor de 
groepen 6 en 7 nodigen we ook de leerlingen uit. Voor de ouders en de leerlingen van groep 8 starten de 
adviesgesprekken al vanaf maandag 29 januari. Ouders en leerlingen van groep 8 worden hiervoor door de 
leerkrachten zelf uitgenodigd.  
De kinderen van groep 2 krijgen geen rapport mee, maar voor hen is er n.a.v. de toetsresultaten wel een 
contactavond. Ook hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. 
Voor de ouders van groep 1 bestaat de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen.  
Hieronder vindt u het schema van de verschillende middagen/avonden. Lever het opgavestrookje dat u aan het 
eind van dit infobulletin vindt, uiterlijk 24 januari in bij de groepsleerkracht van uw kind.  
 

 Di 20 feb Woe 21 feb Don 22 feb Ma 26 feb 

1-2 A Middag en avond (vanaf 19 uur)  Avond (van 19 tot 20.30 uur)  

1-2 B Middag en avond (vanaf 18.30 uur)  Avond (vanaf 18.30 uur)  

1-2 C Avond  Avond  

3 Avond  Avond Avond 

4 Avond Middag Avond  

5 Avond Middag Avond  

6 Avond Middag Avond Middag en avond 

7 Avond   Middag en avond Avond  
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CARNAVAL 9 FEBRUARI   

 
Op vrijdag 9 februari gaan alle remmen los tijdens ons jaarlijkse carnavalsfeest! We 
hopen dat alle kinderen vrolijk verkleed op school komen! 
De kinderen gaan bij binnenkomst die ochtend gewoon naar hun eigen groep. Ook de  
kinderen van groep 3 en 4 gaan eerst naar hun eigen lokaal. Vanaf 8.30 uur verzamelen 
we ons allemaal op het plein van de school. Daar starten we dan samen met de 
Lindenhage. Ook ouders zijn van harte welkom op het plein. U mag plaatsnemen achter 
de kinderen. 
Vervolgens gaan we naar binnen en houden ons carnavalsfeest. Voor de groepen 3 tot en met 8 organiseren we 
een talentenjacht: ‘Kofschip got talent’, waar kinderen die tijdens de voorrondes in de klas gekozen zijn 
mogen goochelen, zingen, dansen e.d. De winnaar van de talentenjacht krijgt de Kofschip Got Talent-bokaal!  
De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken voor de kleine pauze mee te nemen. Dit wordt 
verzorgd door school. Om 12 uur sluit de school en mag iedereen naar huis. 
 

HET KOFSCHIP DOET MEE AAN DE GROTE BOEMELPARADE.   

 
De Stichting ‘Vrienden van Carnaval in Boemelburcht’ heeft de Zevenaarse basisscholen gevraagd mee te doen 
aan de grote Boemelparade op carnavalszondag 11 februari 2018. Zij willen de jeugd kennis laten maken met 
het Zevenaarse carnaval door hen erbij te betrekken en de kinderen een prominente rol te geven tijdens de 
optocht.   
Het Kofschip heeft van de stichting twee bolderkarren gekregen die omgebouwd gaan worden tot bolder-
carnavalswagens. Ook kregen we twee waardebonnen van € 25,- als bijdrage voor de aanschaf van materialen 
om de bolderkarren aan te kleden. Als alles klaar is, kunnen we als groep meelopen met de optocht.   
 
We willen graag meedoen, aangezien onze Max uit groep 8 dit jaar de Jeugdprins van Boemelburcht is. Kom ons 
dus aanmoedigen op zondag 11 februari tijdens de grote Boemelparade!  
 
 

MUZIEKPRESENTATIE GROEPEN 4-8 IN MUSIATER  MAANDAG 12 MAART 

 
Op maandagochtend 12 maart laten de leerlingen van groep 4 t/m 8 hun muzikale kunsten horen tijdens een 
eindpresentatie in het Musiater. Natuurlijk kunt u daar als belangstellende bij zijn. De exacte tijd geven we 
nog aan u door.  

 

HULP GEVRAAGD: WIE KAN ER LASSEN? 

 

We zijn op zoek naar iemand die wielen aan de buitenspeel-karren kan maken. Mocht u iemand weten of bent 

u zelf zo handig en wilt u ons helpen? Meld u zich dan bij juf Karen, groep 1-2A. 

 

START SPELENDERWIJSORKEST VOOR DE KINDEREN VAN GROEP 5 T/M 8 

 

Word muzikant bij het Spelenderwijs orkest van Het Kofschip! Op vrijdag 19 januari start het orkest bij ons 

opsschool onder leiding van een muziekdocent van Kunstwerk!, Musiater en muziekvereniging Crescendo. De 

kinderen van groep 5 t/m 8 hebben voor de kerstvakantie al een flyer mee naar huis gekregen. Opgave voor dit 

orkest gaat via info@liemerskunstwerk.nl  

 

JUMBO ACTIE SPAREN VOOR JE SCHOOL 
 

De actie ‘Sparen voor je school’ van Jumbo heeft ruim 9000 punten 

opgeleverd. Dit is € 1.035,19. Een mooi bedrag! We krijgen dit bedrag 

niet contant, maar mogen bij een bepaalde leverancier materialen voor onze 

school aanschaffen. Binnenkort laten we u weten welke materalen we hiervoor aangeschaft hebben.  

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. 
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CURSUSSEN MUZIEKSCHOOL KUNSTWERK!  HET MUSIATER 

 
De muziekspeeltuin (4 – 5 jaar) - Een muzikale ontdekkingsreis voor kleuters 
 

Muziek geeft plezier en draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. Daar kun je 

dus niet vroeg genoeg mee beginnen. In de muziekspeeltuin komen kinderen op 

een speelse manier in aanraking met onder andere ritme, maat en melodie. Ze 

maken een muzikale ontdekkingsreis door te zingen, te spelen op instrumenten, te 

improviseren, te dansen en te luisteren naar muziek. Zo worden de creativiteit en 

het muzikale gehoor ontwikkeld. De muziekspeeltuin sluit naadloos aan op de 

beleveniswereld van kleuters!  
 

De cursus start op 17 januari 2018 om 16.00 uur in Het Musiater, Zevenaar.  

Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl  

Let’s play guitar! (8 – 12 jaar) 

Hoe cool is het om gitaar te kunnen spelen? Dit is je kans!  

Samen met andere kinderen leer je de basistechnieken en melodieën. Je speelt 

zelfs eenvoudige liedjes! Wij zorgen voor een gitaar. Na deze cursus kun je 

doorstromen naar individuele lessen of duo-lessen. De cursus start op 15 januari 

2018 (Duiven, De Ogtent), op 16 januari 2018 (Zevenaar, Het Musiater) en op 23 

januari 2018 (Didam, Albertusgebouw) en bestaat uit 5 lessen van 30 minuten.  
 
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl . 

 
 
 
 

STROOKJE  VOOR CONTACTAVOND 

 

 

Naam                  …………………………………………………………………… 

Ouder van …………………………………………………………………… in groep ………….  

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

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

wil graag gebruik maken van de contactavond op: 

0 dinsdag 20 februari  

0 woensdag 21 februari 

0 donderdag 22 februari 

0 maandag 26 februari 

 

Lever dit strookje in bij de groepsleerkracht of mail uw voorkeursdatum naar de groepsleerkracht  

vóór woensdag 24 januari.  

 

 

 

http://www.liemerskunstwerk.nl/
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