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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 14 mei 21 Tweede 
Pinksterdag  

28 4 11 

 
 
 
 
 
 
 

Infobulletin komt uit 
Avondvierdaagse 
 
 

Alle kinderen vrij Schoolreis  
groep 1 t/m 8 

Infobulletin juni komt 
uit 
Groep 2 gaat wennen 
in groep 3 13.00-14.00 
uur 
OR vergadering  
19.45 uur 

Groep 2 gaat wennen 
in groep 3 13.00-14.00 
uur 

di 15 22 29 5 12 

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdluiscontrole 
Groep 7 en 8 
verkeersles Dode hoek 
Groep 5 en 6 naar het 
Musiater 
Start nieuwe 
kunststroming:  
Realisme 
Avondvierdaagse 

Alleen de kleuters vrij 
 
Partnerschapsteam 
19.30 uur 

   

wo 16 23 30 6 13 

 
 
 
 
 
 
 

Avondvierdaagse 
Start Jantje Beton 
verkoop door de 
kinderen van groep 5 
en 6.  

 Staking door alle 
leerkrachten van het 
basisonderwijs 
Overijssel en 
Gelderland 
Alle kinderen vrij 

  

do 17 24 31 7  14 

 
 
 
 
 
 
 

Avondvierdaagse Kleuters naar Musiater    

vr 18 25 1 juni 8 15 

 
 
 
 
 
 

Studiedag, alle 
leerlingen vrij  

 Techniekochtend  
groep 7 

  

za 19 26 2 9 16 

   Voorstelling 
Spelenderwijs orkest 
bij Crescendo 

Familiefietstocht  

zo 20 Pinksteren 27 3 10 Rosorumrun 17 

 

 

 

http://www.het-kofschip.nl/
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VAN DE VERKEERSOUDERS 

 

Verkeersexamen groep 7 

Op donderdag 5 en dinsdag 10 april jl. hebben de leerlingen van groep 7 deelgenomen aan het 

verkeersexamen dat georganiseerd werd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zevenaar. Bijna alle 

kinderen zijn voor zowel het theorie- als het praktijkexamen geslaagd. Een mooie prestatie! De kinderen 

die niet geslaagd zijn, kunnen volgend jaar nog een keer mee doen. De verkeersouders en juf Inge 

bedanken alle hulpouders voor hun medewerking aan het verkeerspraktijkexamen. 

 

AVONDVIERDAAGSE 

 
Maandag 14 mei start in Zevenaar de Avondvierdaagse. Ook kinderen van Het Kofschip doen hieraan mee. De 

deelnemende kinderen en hun ouders hebben al voor de meivakantie alle informatie omtrent deze activiteit ontvangen. 

 

UITSLAG CENTRALE EINDTOETS GROEP 8 

 

De digitale uitslag van de Centrale Eindtoets komt dinsdag 15 mei binnen.  De leerlingen krijgen vanaf 22 mei de 

papieren versie van deze uitslag mee naar huis.    

 

ENTREETOETS GROEP 7 

 

Ook groep 7 heeft een uitgebreide toets achter de rug: de Entreetoets. De Entreetoets meet de 

vaardigheden van de leerlingen op het gebied van rekenen, taal en begrijpend lezen. De Entreetoets is een 

voorspellend hulpmiddel voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Aan de hand van de uitslagen 

van deze toets kunnen we bepalen welke lesonderdelen nog extra aandacht behoeven in groep 8.  

Als de uitslagen van deze toets binnen zijn, worden alle ouders en de leerlingen van groep 7 uitgenodigd 

voor een gesprek.   

 

KUNSTSTROMING REALISME VANAF 15 MEI 

 
 
De derde kunststroming die we dit schooljaar onder de aandacht brengen, is het 
realisme. We starten hiermee op dinsdag 15 mei. 

Het realisme was een stroming in de 19e-eeuwse beeldende kunst, theater en 

literatuur, waarin gestreefd werd naar het weergeven van de maatschappelijke 

werkelijkheid. De stroming was vooral sterk in Frankrijk rond het midden van de 19e 

eeuw en wordt gezien als reactie op de romantiek. 

 

STUDIEDAG EN ANDERE VRIJE DAGEN 

 

 Vrijdag 18 mei hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten. 

 Maandag 21 mei hebben alle kinderen vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag.  

 Dinsdag 22 mei zijn alleen de kleuters vrij. 

 Woensdag 30 mei alle leerlingen vrij i.v.m. staking leerkrachten  

 Vrijdag 22 juni hebben alle kinderen vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten. 

 

 

HET KOFSCHIP GAAT OP SCHOOLREIS 28 MEI 

 

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

Braamt. 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 18 mei te doen. Kinderen waarvoor geen bijdrage betaald is, 

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

 

SCHOOL T-SHIRTS INLEVEREN 

 

Een verzoek aan alle ouders en kinderen: graag alle school T-shirts na het schoolreisje van 28 mei inleveren!   
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GROEPSINDELING /PERSONELE INVULLING 2018-2019 

 

We zijn al druk aan het puzzelen, maar helaas is de groepsindeling voor volgend schooljaar nog niet 

bekend. Wat we al weten, is dat meester Willem met ingang van 1 december 2018 met keuzepensioen 

gaat. Voor meester Willem natuurlijk geweldig, maar we zullen hem ontzettend gaan missen als 

groepsleerkracht en zeer gewaardeerde collega. Om niet gaandeweg het schooljaar de invulling van de 

groepen te moeten wijzigen, kan de vervanger/ster van meester Willem al vanaf 1 augustus aangesteld 

worden. Hoe dit er in de praktijk uit gaat zien, kunnen we u nog niet melden.  

Daarnaast krijgen alle scholen van Nederland in het kader van de werkdrukvermindering vanaf 1 augustus gelden om 

leerkrachten te ondersteunen. Door de inzet van deze gelden en het vertrek van meester Willem ontstaat er op Het 

Kofschip vacatureruimte. Zodra de sollicitatiegesprekken zijn afgerond, kunnen we onze formatie verder invulling geven 

en zullen we u op de hoogte brengen van de groepsindeling en personele invulling voor komend schooljaar.  

 

OVM GESPREKKEN 

 

In de week van 29 mei en de week erna worden de OVM (ontwikkeling volg model) gesprekken bij de kleuters gehouden. 

Dit zijn gesprekken waarbij de ontwikkeling van de kleuter centraal staat. Ouders zullen door de leerkrachten 

uitgenodigd worden voor deze gesprekken.  

 

FAMILIE FIETSTOCHT: HET KOFSCHIP FIETST HET SCHOOLJAAR UIT! ZATERDAG 9 JUNI  

 

Lieve kinderen, ouders/verzorgers, beste Kofschipfamilies, 

Wij, de leden van het partnerschapsteam, hebben onder andere als doel om de 

saamhorigheid en de binding met Het Kofschip te versterken en tot een leuke 

basisschooltijd te komen voor zowel de kinderen, als hun ouders/verzorgers. Hoe leuk is 

het dan om dit samen te doen met je hele gezin of familie! Op zaterdag 9 juni 2018 

organiseren wij daarom een leuke Kofschip Familie Fietstocht om het schooljaar (bijna) 

af te sluiten onder het thema: ‘Het Kofschip fietst het schooljaar uit!’  
Als jullie het leuk vinden, kunnen jullie je opgeven om samen met papa’s, mama’s, 

verzorger(s), broertjes, zusjes, opa’s en oma’s te gaan fietsen. Kinderen die niet zo goed en/of ver kunnen fietsen 

mogen uiteraard ook achterop. De afspraak is wel dat er minimaal één ouder per gezin mee fiets. Kinderen fietsen dus 

nooit alleen. 

Jullie kunnen je opgeven voor een tocht van 5 km, 10 km of 20 km en tijdens de fietstocht zullen er leuke dingen gedaan 

worden.  

De start van de fietstocht is uiteraard op school en begint om 10:00 uur. Na de fietstocht komt iedereen weer terug op 

school waar een kleine lunch wacht. We verwachten rond 12:30 uur af te sluiten. 

Doe allemaal mee! Opgave kan via het opgavestrookje. De gehele fietstocht incl. kleine lunch is gratis.  

 

Groeten van Het Partnerschapsteam 

 

ROSORUMRUN 2018 STEUNT ‘VRIENDEN VAN DE BREULY’ 

 

Op 10 juni organiseert Lionsclub De Liemers voor de 3e keer op rij de Rosorumrun. 

Zoals ieder jaar is het de bedoeling zoveel mogelijk kinderen en volwassen te laten 

hardlopen voor een goed doel. Dit jaar hebben kinderen van basisscholen in 

Zevenaar tijdens het ‘Choice kids’ evenement in februari jl. het goede doel van de 

run gekozen: de opbrengsten komen dit jaar ten goede aan ‘Vrienden van de 

Breuly’. De Choice kids hechten veel waarde aan het behoud van natuur en milieu in hun directe omgeving en willen dat 

de Vrienden van de Breuly zich kan blijven inzetten voor het onderhouden en verfraaien van zwemplas de Breuly in Oud-

Zevenaar.  

De Vrienden van de Breuly willen door het plaatsen van een waterspeeltoestel aan de oever van het zwemwater 

bijdragen aan een positieve kennismaking met dit gebied. Spelenderwijs zullen kinderen hier leren over de natuur en dat 

is precies waarom een dergelijk toestel belangrijk is. 

In april zal een basisspeeltoestel worden geplaatst. Het geld van de RosorumRun 2018 is bedoeld om dit toestel uit te 

breiden met waterlopen en een waterrad.  

 

Inschrijven bij www.rosorumrun.nl in de week van 28 mei. 

http://www.rosorumrun.nl/
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TALENTENFESTIVAL WOENSDAG 20 JUNI   

 

Op woensdag 20 juni houden we het talentenfestival (voorheen Playbackfestival) op het 

schoolplein. Leerlingen van de groepen 1 en 2 doen altijd met de hele groep (o.l.v. de 

leerkracht) mee. Deze kinderen mogen ook zelfstandig (in een groepje van minimaal drie 

kinderen) deelnemen of meedoen met kinderen uit andere groepen. De ouders kunnen bij 

juf Karen of op de kast naast het keukentje een inschrijfformulier halen en ook weer 

inleveren.  

Vanaf groep 3 kunnen kinderen zich individueel of in groepjes opgeven. Ze mogen een 

liedje playbacken of een bijzonder talent laten zien. Het is de bedoeling dat iedereen zelf 

zorgt voor de muziek (mp3 bestand) kleding en eventuele andere spullen. Het oefenen moet thuis gebeuren. 

Inschrijfformulieren kunnen vanaf woensdag 23 mei bij juf Karen worden opgehaald en ingeleverd.  

Er staan op het plein kraampjes waar u voor een klein bedrag diverse hapjes kunt kopen. U hoef dus thuis niet te eten. 

Het festivalterrein gaat open om 17.15 en het festival start om 17.30 uur. Iedereen is van harte welkom.  

Wilt u ons helpen? 

Wij zoeken nog mensen die lekkernijen willen maken die wij op deze avond kunnen verkopen. Bent u een ster in de 

keuken? Stuur dan een berichtje naar karen@het-kofschip.nl  

 

 

OPBLAZEN VAN BALLONNEN GEVAARLIJK VOOR KINDEREN ONDER DE 8 JAAR   

 

Regelmatig krijgen jonge kinderen bij winkels of als traktatie een niet opgeblazen ballon. Naar nu 

blijkt kan het opblazen van een ballon voor kinderen onder de 8 jaar gevaarlijk zijn.  

De EU heeft veiligheidsregels ingesteld voor speelgoed. Voor kinderen onder 8 jaar geldt dat zij 

niet zonder toezicht een ballon mogen opblazen, omdat er een risico bestaat dat ze deze inslikken 

en stikken. Een kind onder de 8 jaar kan een ballon nog niet op de juiste manier opblazen. De 

ballon kan in de keel van het kind schieten en plakt daarin vast. Hierdoor krijgt het kind geen 

lucht meer. Volgens de cursus Eerste Hulp bij Kinderen heb je ongeveer 15 minuten om deze 

ballon uit de keel te krijgen anders is het kind gestikt. Voordat de ambulance er is, kan het dus te laat zijn.  

Op de verpakkingen van ballonnen staat vaak de waarschuwing ‘niet onder 8 jaar’, maar dit wordt niet altijd serieus 

genomen. Aangezien we als school bij traktaties ook weleens een niet opgeblazen ballon aantreffen, wilden we u hiervan 

op de hoogte brengen. We verzoeken u dan ook om geen ballonnen meer toe te voegen aan traktaties.   

 

Waarschuwingen conform EN 71-1 Attentie! Kinderen onder de 8 jaar kunnen stikken in niet opgeblazen of geknapte 

ballonnen. Toezicht door volwassenen is vereist. Houdt niet opgeblazen ballonnen buiten bereik van kinderen. Gooi 

kapotte ballonnen direct weg. Bij het opblazen een ballonpomp gebruiken! 

 

VOLGENDE INFOBULLETIN 

 

Het volgende infobulletin verschijnt op maandag 4 juni. 

 

 

STROOKJE VOOR OPGAVE FAMILIE FIETSTOCHTZATERDAG 9 JUNI 

 

 

Ja wij doen mee met de familie fietstocht op zaterdag 9 juni 

Gezin / familie: …………………………………. 

Aantal personen …………………………………. 

Aantal kilometers ………………………………. 

Lever dit strookje in bij de groepsleerkracht of mail naar de groepsleerkracht vóór dinsdag 22 mei.  

 

 

mailto:karen@het-kofschip.nl

