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Voor meer info zie hele infobulletin in de mail of op onze website.
Lees zeker:
Terugblik workshopavond 10 januari en muziekpresentatie
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RAPPORT EN CONTACTAVONDEN
Op donderdag 8 februari krijgen de kinderen van de groepen 3 – 8 hun rapport mee naar huis.
Aansluitend zijn in de week van 19 februari de contactavonden voor deze groepen gepland, waarop we
alle ouders verwachten. Voor de groepen 6, 7 en 8 nodigen we ook de leerlingen uit. U ontvang het
briefje met de juiste datum en tijd samen met het rapport op 8 februari.
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.

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 8.20 uur
verzamelen we ons allemaal op het plein van de school. Daar starten we dan samen
om 8.30 uur 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.

GROEP 8 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 boldercarnavalswagens. 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 doen mee met onze groep 8. Tevens is onze Max uit groep 8 dit jaar de Jeugdprins van Boemelburcht. Kom ons dus
aanmoedigen op zondag 11 februari tijdens de grote Boemelparade! Wij zijn startnummer 4!

MAANDAG 19 FEBRUARI STUDIEDAG
Op maandag 19 februari hebben de leerkrachten van Het Kofschip een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

KUNSTENAAR OP BEZOEK VOOR GROEP 4 T/M 8
Op dinsdag 27 februari en 6 maart krijgen we bezoek van Tim Hinterding.
Deze kunstenaar houdt zich in zijn kunstenaarspraktijk vooral bezig met het
maken van schilderijen en etsen. Ook geeft hij aan scholen en groepen
workshops. De workshop die Tim bij ons gaat geven is ‘Kunst in Vogellucht’.
Tijdens deworkshop toont de kunstenaar in de klas afbeeldingen van diverse
kunststromingen door de eeuwen heen. Het doel van deze les/workshop is
dat leerlingen kennismaken met diverse kunstvormen en hierover kunnen
nadenken, filosoferen en praten.
Voor groep 6 is er nog een extra les: ‘Kunstwerk op bezoek’. Tijdens deze
les komt met name de inhoudelijke kant van het kunstwerk aanbod.

GASTLES EUROWIJS 1 MAART GROEP 6,7 EN 8
Op donderdag 1 maart krijgen de groepen 6,7 en 8 een gastles van Eurowijs. Tijdens deze interactieve les leren de
leerlingen alles over geld, banken en de euro. Doel van de les is kinderen bewustmaken van verstandig kunnen
omgaan met geld.
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GASTLES EN BEZOEK AAN BKC GROEP 7 EN 8
De groepen 7 en 8 brengen een bezoek aan BKC. BKC houdt zich bezig met de verzorging van bomen en bossen, CO2
neutrale beplanting, houthandel, recycling en advies. De klas gaat op bezoek bij BKC in Zevenaar om te zien hoe de
uitstoot van CO2 tot een minimum beperkt kan worden. De kinderen krijgen enkele dagen van tevoren op school uitleg
door een medewerker van BKC. Hij/zij geeft informatie over CO2 en de gevolgen van een teveel aan uitstoot ervan.
Tijdens het bedrijfsbezoek krijgt de klas een rondleiding in de biomassaplantage en het bedrijf. De kinderen zien hoe
lokaal verkregen takken en stammen gehakseld zijn/worden tot snippers die weer gebruikt worden als bio-brandstof
voor de Co2-neutrale centrale verwarming voor het bedrijf. Ook gaan de leerlingen zelf aan de slag met het maken van
een insectenverblijf

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.

VOORJAARSVAKANTIE
Van maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari is het voorjaarsvakantie.

TERUGBLIK WORKSHOPAVOND 10 JANUARI
Het Kofschip werkt samen met het participatieteam om de samenwerking tussen ouders en school te versterken. Het
participatieteam bestaat uit: Rikkert Peters, Maarten Hoogeveen, Angela Bulte, Marjolein Hofhuis, Patricia Joosten,
Nybia Stevens en Desiree Kelderman. Vanuit het team zijn ook juf Jeannette, juf Miranda, juf Stefanie en juf Maria
erbij betrokken.
Het participatieteam heeft vanuit deze samenwerking een "kijkje in de keuken" georganiseerd! Deze avond heeft op
woensdag 10 januari plaatsgevonden.
De avond bestond uit diverse workshops waarin de leerkrachten vertelde over diverse onderwerpen, zoals: mijn kind
en internet, kleuters 3.0, begrijpend lezen, kanjertraining en kunst van het luisteren. Het was een gezellige,
informatieve en leerzame avond! Uit de evaluatieformulieren is gebleken dat de avond als zeer positief is ervaren en
voor herhaling vatbaar is! Zowel ouders als leerkrachten kijken terug op een geslaagde avond! We zijn nu al aan het
brainstormen om wederom een "kijkje in de keuken" te organiseren. Groet, namens het participatieteam,
Desiree Kelderman
Uitslag van de enquête:
Algemene beoordeling (40)

353

8,8

Algemene opmerkingen t.a.v. de avond / workshops:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

De workshops hadden langer gemogen
Leuk en interessant
Goed initiatief, veel werk op de hals gehaald
Workshop luisteren, iets interactieve, misschien een rollenspel
Meer gevaren van het internet bespreken
Afwisselende workshops, enthousiaste leerkrachten en goed georganiseerd
Meer informatie geven over de inhoud van de workshop, qua verdieping
Verhelderend
Had graag een aantal jaren geleden deze info al gehoord, zeer leerzaam en boeiend
tip: ouders laten uitnodigen door de kinderen / of vanaf bovenbouw ouder samen met het kind laten komen
kanjertraining was heel duidelijk en volledig

Workshop
Som
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vr 1 Verwachtingen t.o.v. inhoud
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7,5

vr 2 Hebben ouders iets gemist
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8,1

vr 3 Bruikbare kennis
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7,1

vr 4 Begrijpelijk en interessant
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8,4

Mijn kind en internet (11)
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Kleuters 3.0 (18)
vr 1 Verwachtingen t.o.v. inhoud
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vr 1 Verwachtingen t.o.v. inhoud
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vr 1 Verwachtingen t.o.v. inhoud
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vr 2 Hebben ouders iets gemist
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8,9

vr 3 Bruikbare kennis
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8,7

vr 4 Begrijpelijk en interessant
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9,0

Ik begrijp wat ik lees (11)

Beleef Kanjertraining (14)

Hoe schrijf ik het woord? (6)

Kunst van het luisteren (18)
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