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OBS HET KOFSCHIP 
Platanenlaan 1 * 6903 DK Zevenaar * Telefoon 0316 - 525619 

e-mail: directie@het-kofschip.nl  website: www.het-kofschip.nl 
 

 
 
 

ma 2 april 9 16 23 30 april 
/7 mei 

14 mei 

 
 
 
 
 
 
 

Tweede Paasdag 
alle kinderen vrij 

Partnerschapsteam  
19.30 uur 

Juf Lilia in groep 1-
2 B 

OR vergadering 
19.45 uur 

Meivakantie Start Avond- 
vierdaagse 

di 3 10 17 24 1/8 mei 15 

 
 
 
 
 
 
 

Infobulletin komt 
uit 

Praktisch verkeers-
examen groep 7 
 
 

Centrale Eindtoets 
groep 8 
 
 

 Meivakantie  

wo 4 11 18 25 2 /9 mei 16 

 
 
 
 
 
 
 

Juf Miranda viert 
haar verjaardag 
groep 6 
 
MR-vergadering 
20.00 uur 

Start Entreetoets  
groep 7 
Aanmelden A4D 
11.45-12.30 uur in 
de hal van de school 

Centrale Eindtoets 
groep 8 
 
 
 
 

 Meivakantie  

do 5 12 19 26 3 /10 mei 17 

 
 
 
 
 
 
 

Juf Heidy viert haar 
verjaardag groep 8 
 
Theorie 
verkeersexamen 
Groep 7 

 
 

 
Centrale Eindtoets 
groep 8 
 
 

 Alleen kleuters vrij 
 

Meivakantie  

vr 6 13 20 27 4 /11 mei 18 

 
 
 
 
 
 
 

Juf Maria cursus in 
Utrecht 

 Koningsspelen voor 
leerlingen van  
groep 1 t/m 8  
Aanvang school 
9.30 uur.  
Groep 1 t/m 4  
9.30-12.00 uur 
Groep 5 t/m 8 
9.30-14.30 uur 
 

Koningsdag: 
alle kinderen vrij 

Meivakantie Studiedag  
alle kinderen vrij 

za 7 14 21 28 5 /12 mei 19 

       

zo 8     15         22 29  6 /13 mei 
Moederdag 

20 Pinksteren 
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AANMELDINGEN VO AFGEROND  

 

Net als vorig jaar is dit jaar het advies van de basisschool doorslaggevend voor de keuze van het voortgezet onderwijs. De 

leerlingen van groep 8 moeten de Centrale Eindtoets nog maken, maar de aanmeldingen voor het VO zijn al afgerond. 

De kinderen van groep 8 hebben de volgende adviezen gekregen:  

 

VMBO BB  3 

VMBO BB/KB  1 

VMBO KB  6 

VMBO KB/MAVO  3   

MAVO   4 

MAVO/ HAVO  5  
HAVO   5 

HAVO / VWO  1 

VWO   1 

 

Dit jaar gaan de 29 leerlingen naar de volgende scholen: 

Liemers College Zevenaar 23 

Candea College Duiven 6 

   

HET KOFSCHIP BAKT MEER DAN 400 PANNENKOEKEN 

 

Vrijdag 16 maart was het Nationale Pannenkoekendag. Er werden door 14 ouders en 42 kinderen zo’n 

420 pannenkoeken gebakken, die daarna bij 60-plussers werden bezorgd in Zevenaar. We kregen 

ontzettend leuke en dankbare reacties.  

Iedereen die ervoor gezorgd heeft om hier weer een groot succes van te maken: hartelijk bedankt. Ook 

een speciaal woord van dank aan Jumbo Heemskerk, die kosteloos voor alle ingrediënten heeft gezorgd.  

 

PERSONELE INVULLING TOT EINDE SCHOOLJAAR  

 

Zoals eenieder wellicht heeft meegekregen is juf Monique van groep 4 aan het re-integreren. Vanaf 14 april werkt ze 

weer volledig op de donderdag en vrijdag in groep 4. Juf Irma heeft de ziektevervanging van juf Monique verzorgd in 

groep 4. Daarnaast verving juf Jolanda bij groep 1-2 C op donderdag. Om nu voor de laatste periode niet de hele 

formatie te hoeven veranderen, hebben we ervoor gekozen om juf Irma voor die twee dagen ondersteunende 

groepsactiviteiten te laten verrichten en juf Jolanda tot het einde schooljaar haar vervanging in groep 1-2 C voort te 

laten zetten.  

In onderstaand overzicht ziet het er dan als volgt uit: 

Groep 4: juf Bettina ma t/m wo en juf Monique do en vr 

Groep 3: juf Jeannette ma, di, do en vr; juf Irma woensdag 

Groep 1-2 C: juf Ingrid ma t/m wo en juf Jolanda donderdag.  

 

NAAM NIEUWE STICHTING LIEMERSNOVUM: SAMEN WERKEN AAN EIGEN WIJSHEID 

 

Per 1 augustus 2018 is regio De Liemers een nieuwe scholenstichting rijker: Stichting 

Samenwerkingsbestuur LiemersNovum, een fusie van SPO De Liemers en Stichting Proles. Er 

ontstaat een professionele stichting voor primair onderwijs waarin 25 scholen zijn ondergebracht. 

Scholen die zeer divers zijn in zowel levensbeschouwelijke als onderwijskundige identiteit. Omdat 

ook het openbaar onderwijs is ondergebracht in LiemersNovum worden de statuten komende 

periode ter instemming aangeboden aan de gemeenteraden.  
 

Nadat in 2010 duidelijk werd dat de krimp van het aantal leerlingen fors zou doorzetten, zijn er diverse plannen 

ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er voldoende kwalitatief goede scholen zouden overblijven. Besturen ontwikkelden 

een visie op schaal- en schoolgrootte, waarbij drie criteria werden gehanteerd: kwaliteit (verantwoordelijkheid 

schoolbestuur), betaalbaarheid (schoolbestuur en gemeente) en leefbaarheid (gemeente en plaatselijke gemeenschap). 

Rond die thema’s zijn heel wat gesprekken gevoerd in een brede samenstelling van schoolbesturen, gemeenten, 

medezeggenschapsraden, dorpsraden etc. Heel veel toekomstplannen zijn op deze manier ontstaan. LiemersNovum zoekt 

nadrukkelijk de verbinding met de regio.  
 

De laatste twee jaar zijn SPO De Liemers en Stichting Proles met elkaar in gesprek over de mogelijkheid om elkaar te 

versterken. De scholen van beide stichtingen staan deels in dezelfde plaatsen en op meerdere locaties delen zij hetzelfde 
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gebouw. Beide stichtingen zijn financieel gezond en de opbrengsten (o.a. de eindtoetsen) op niveau. Het doel van de 

fusie is een toekomstbestendige organisatie van scholen die elkaar aanvullen in plaats van beconcurreren.  
 

Er is visie ontwikkeld voor de regio waarin het concurrentiebeginsel heeft plaatsgemaakt voor samenwerking en 

profilering: scholen werken samen vanuit hun eigen kracht met als doel het beste onderwijs voor elk kind in de Liemers. 

Op de scholen van LiemersNovum werken circa 450 medewerkers die zich inzetten voor de ontwikkeling van 4.750 

kinderen onder het motto: Samen Werken aan Eigen Wijsheid. 
 

Pieter-Jan Buhler en Toon Geluk vormen samen het college van bestuur. Het bestuursbureau is gevestigd op de 

Voltastraat 21 te Zevenaar.  

 

VAN DE VERKEERSOUDERS  

 

Fietsexamen en fietscontrole  

In april wordt het verkeersexamen voor groep 7 gehouden. Dit examen bestaat uit twee 

onderdelen: een theoretisch en een praktisch deel. Op donderdag 5 april wordt de theorie 

afgenomen en op dinsdag 10 april is het praktijkexamen aan de beurt. De leerlingen krijgen ruim 

voor de afname van het praktijkexamen een route mee, zodat ze deze alvast met u kunnen 

oefenen. Inmiddels zijn de fietsen van de leerlingen door de verkeersouders gecontroleerd en 

indien er iets niet in orde was, is dit aan de kinderen door gegeven.  

Aan u als ouder het verzoek ervoor te zorgen dat de fiets van uw kind goed in orde is. Uiteraard is het de bedoeling dat 

het praktijkexamen van 10 april wordt afgelegd op de door ons gecontroleerde fiets. Als uw kind géén goede fiets heeft, 

dan kan het niet deelnemen aan het fietsverkeersexamen. 

 

INSCHRIJVING AVONDVIERDAAGSE  2018 OP WOENSDAG 11 APRIL 11.45-12.30 UUR 

 

Dit jaar wordt de avondvierdaagse gelopen van 14 t/m 17 mei 2018. Alleen kinderen van Het 

Kofschip kunnen zich bij ons op school opgeven, dus geen broertjes en zusjes van een 

andere school.  

De inschrijfkosten bedragen € 5,50 per deelnemer en dienen met de ingevulde strook bij 

inlevering voldaan te worden (s.v.p. met gepast geld betalen). 

Ter verduidelijking: de inschrijfkosten voor de avondvierdaagse zijn € 5,00. Wij hebben dit 

verhoogd met € 0,50 om een traktatie voor de kinderen en u onderweg mogelijk te maken.  

Loopt u alleen als begeleider mee, dan vragen wij ook € 0,50, ongeacht het aantal avonden dat u meeloopt. 

Leerlingen uit groep 1, 2, 3 en 4 lopen 5 kilometer. Voor de leerlingen uit groep 1 en 2 vinden wij het noodzakelijk dat u 

samen met uw kind de avondvierdaagse loopt. 

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 lopen 10 kilometer. De leerlingen uit groep 5 mogen kiezen tussen beide afstanden. 

Op woensdag 25 april ontvangt iedereen die zich heeft opgegeven een lijst met groepsindeling, aangevuld met 

belangrijke mededelingen, zoals starttijden e.d.  

 

LET GOED OP: ER ZIJN DIT JAAR MEER GEGEVENS NODIG VOOR HET WANDELCOMITÉ! 

U kunt de volledig ingevulde strookje(s) met het geld, liefst gepast, op 11 april tussen 11.45 en 12.30 uur inleveren 

tijdens de inschrijving in de hal van de school. Op school liggen ook inschrijfformulieren op de bar bij het keukentje. 

 

KONINGSPELEN VRIJDAG 20 APRIL VAN 9.30-12.00 / 9.30-14.30 UUR 

 

Op vrijdag 20 april doen de leerlingen van groep 1 t/m 8 mee aan de Koningsspelen. Voor deze 

dag hebben we aangepaste schooltijden. We starten deze dag pas om 9.30 uur, dus later dan 

normaal. Voor de kleuters is het een terugkommoment, zij gaan immers normaal niet op vrijdag 

naar school.  

Als het tijdstip van aanvang van deze sportdag een probleem is, wilt u dan contact op nemen 

met de leerkracht. Samen kunnen we misschien voor een oplossing zorgen.  

Voor groep 1 t/m 4 is er een sportprogramma rondom de school van 9.30-12.00 uur.  De kinderen van de groepen 5 t/m 8 

gaan op sportieve manier de strijd aan tegen teams van andere basisscholen. We verwachten de leerlingen van groep 5-8 

deze dag met de fiets op school om 9.30 uur. Nadere informatie over tijden, kleding enz. komt via een aparte briefing.  

Voor de Koningsspelen zelf zijn we nog op zoek naar begeleiders voor alle groepen.  

Wie helpt ons? U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.  
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VACATURE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
 

Met ingang van komend schooljaar zijn wij op zoek naar één nieuwe ouder voor in de MR. 
 

Wie zijn wij? 

De MR is een groep personen waarbij de leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. 
 

Wat doen we?   

We vergaderen regelmatig, waarbij we zaken bespreken als het gebouw (verbouw/nieuwbouw), het schoolplan en de 

financiën. Een volledige lijst van taken en bevoegdheden van de MR ligt op school ter inzage. 
 

Wie zoeken we?  

Betrokken ouders die de belangen van ouders, kinderen en personeel van de school behartigen. 
 

Heeft u interesse? 

Meld U dan vóór 17 april aan via het mailadres van de MR: MR@het-kofschip.nl 
 

Voor eenieder geldt:  

De vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent dan ook van harte welkom om eens bij een vergadering aan te 

schuiven om te zien en horen hoe medezeggenschap werkt. 

Dit jaar vergaderen we nog op woensdag 4 april en dinsdag 5 juni. 

 

ENTREETOETS  
 

In de maand april nemen de kinderen van groep 7 deel aan de Entreetoets. Zij starten vanaf 11 april met de toetsen. De 

resultaten van deze toets laten zien hoe de leerling ervoor staat op het gebied van taal, rekenen-wiskunde en 

studievaardigheden. In één oogopslag is dan te zien waar de leerling goed in is en waar extra oefening nodig is. De 

resultaten vormen tevens een basis voor het oudergesprek aan het eind van het schooljaar. De  

ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 7 krijgen via een brief nog nadere informatie. 

 

MEIVAKANTIE EN VRIJE DAGEN DIT SCHOOLJAAR  
 

De rest van dit schooljaar hebben we nog een aantal dagen vrij:  

 Alleen de kleuters vrij   donderdag 26 april   

 Meivakantie    27 april t/m 13 mei 

 Studiedag    vrijdag 18 mei 

 Tweede Pinksterdag  maandag 21 mei 

 Studiedag     vrijdag 22 juni 

 Zomervakantie    7 juli t/m 20 augustus 

 

SCHOOLREIS  28 MEI 2018 
 

Op maandag 28 mei gaan we op schoolreis. De kinderen van groep 1 t/m 3 gaan naar Jan Klaassen in 

Doetinchem. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan naar attractiepark Slagharen. Kinderen en ouders krijgen 

tegen die tijd via een brief de nodige informatie over deze dag. Als u de bijdrage voor het schoolreisje nog 

niet heeft betaald, wordt u verzocht dit vóór 20 april te doen. Kinderen waarvoor geen bijdrage betaald 

is, kunnen helaas niet deelnemen aan het schoolreisje. Zij blijven die dag op school bij juf Maria. 

 

DEFINITIEF VAKANTIEROOSTER 2018-2019 
  

Hier vindt u het definitieve vakantierooster voor het komend schooljaar.  
 

Herfstvakantie 15-10-2018 t/m 19-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018  t/m 04-01-2019 

Voorjaar 04-03-2019 t/m 08-03-2019 

Goede Vrijdag  19-04-2019 

Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 30-05-2019 t/m 31-05-2019 

Meivakantie, incl. 2e paasdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag 22-04-2019 t/m 03-05-2019 

2e Pinksterdag 10-06-2019 

Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019 

 

Studiedagen: Er is vooralsnog alleen een studiedag gepland op vrijdag 24 mei 2019, de dag na de avondvierdaagse. 

Mochten er nog andere dagen bij komen, dan zullen we u dit zo spoedig mogelijk melden.  

mailto:MR@het-kofschip.nl
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VOLGENDE INFOBULLETIN 

 

Het volgende infobulletin verschijnt op maandag 14 mei.   

 

INFO VAN KUNSTWERK! HET MUSIATER THEATER 

 
2=1 aanbieding Nuffe Tantes 
Nuffe Tantes in Eenuf is eenuf 
Wat betekent dat eigenlijk, Nuf? Kom erachter tijdens het verhaal van de ietwat ‘verknipte’ 
tweelingzussen Roosje en Greetje. Noodgedwongen hebben zij kapsalon Den Groenerooij van hun 
vader overgenomen.  “Eenuf is eenuf!” Gespeeld en gecreëerd door theatermaaksters Floor van der 
Poort en Irene Schouten. Met behulp van vernuftige kostuums, poppen, decors, liedjes en voice-
overs van o.a. Karin Bloemen & Tony Neef, steken zij hun persoonlijke verhaal in een Nuf jasje. 
  
Muziektheater Familievoorstelling 6+ 

Zaterdag 14 april 2018, aanvang 14.30 uur  
Normale prijs € 15,-  nu een 2=1 aanbieding! (dus voor maar € 7,50 p.p.) 
 
Kom met een 2=1 aanbieding naar deze hilarische voorstelling! Stuur een email naar info@liemerskunstwerk.nl o.v.v. je 
naam, adres, telefoonnummer en aantal kaarten. Deze aanbieding geldt niet voor reeds verkochte kaarten.  
Als je bij elkaar wilt zitten, is het handig je samen op te geven. 
 
Kunstwerk! Het Musiater  
Cursussen 
 
1. 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 o.a. 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 wordt de creativiteit en het muzikale gehoor ontwikkeld. De muziekspeeltuin sluit naadloos aan op de 
beleveniswereld van kleuters!  
 
Docent:  Symone Boerstoel 
Start cursus: 18 april 2018 
Dag/tijd :  woensdag, 16.00 uur  
Locatie:  Het Musiater, Zevenaar  
Aantal lessen: 10 lessen van 45 minuten 
Prijs:  € 82,- (incl. liedjesmap) 
 
2. 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 14 mei a.s. (Duiven en Lobith) en op 15 mei a.s.(Zevenaar) en op 18 mei 
a.s. (Didam) 
 
 

3. Theatercursus Improviseren(10 – 14 jaar) Fantaseer erop los! 
 
Heb jij een enorme energie, oneindige fantasie en veel zin om samen gekke dingen te 
bedenken? Dan is deze theatercursus iets voor jou! In een groep leer je 
improvisatietechnieken en kun je uiteindelijk zonder voorbereiding de prachtigste scènes 
spelen. Wie kent niet: De Vloer Op Junior of de spelletjes van de Lama's? Kom meedoen en 
ontdek het zelf. Schrijf je snel in, want er is plek voor slechts 20 deelnemers!  
 
 

Docent:  Caroline Jansen 
Start cursus: 9 april 2018      
Dag/tijd:  maandag, 18.30 uur  
Locatie:  Het Musiater, Zevenaar  
Aantal lessen: 10 lessen van 90 minuten 
Prijs:  € 75,- 
 
Voor meer informatie en inschrijven voor alle cursussen: kijk op www.liemerskunstwerk.nl 

mailto:info@liemerskunstwerk.nl
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