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UITSLAG CENTRALE EINDTOETS GROEP 8 

 

De uitslag van de Centrale Eindtoets groep 8 is binnen. De kinderen hebben de toets goed gemaakt.  

Als het uitstroomniveau van een kind hoger uitkomt dan verwacht, volgen er nog gesprekken tussen het kind, de ouders 

en de leerkracht. Men bespreekt dan of het uitstroomniveau wordt aangepast.  

Als de uitslag van de toets een lager uitstroomniveau aangeeft, blijft het advies staan. Er wordt niet naar beneden 

aangepast. 

De gemiddelde score van onze school is 534,4. De ondergrens van de inspectie ligt op 533,7, het landelijke gemiddelde 

op 534,7. We zijn dus dik tevreden over de uitslag!  

 

ENTREETOETS GROEP 7 

 

Ook groep 7 heeft de entreetoets achter de rug. 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.  

De uitslag van deze toets is ook binnen. Inmiddels vinden de gesprekken met de leerlingen en hun 

ouders al plaats. De kinderen hebben deze toets goed gemaakt. Het landelijk gemiddelde is 121,1. 

Onze schoolscore is 128,8. Ook hier zijn we dik tevreden over de uitslag! 

 

SCHOOL T-SHIRTS INLEVEREN 

 

Nog niet alle school T-shirts zijn binnen. Graag zo spoedig mogelijk schoon inleveren!   

 

ROSORUMRUN 10 JUNI 2018  

 

Op 10 juni organiseert Lions club De Liemers voor de 3de 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 het goede doel van de 

run gekozen: ‘Vrienden van de Breuly’. Deze organisatie zet zich in voor het onder-houden en verfraaien van zwemplas 

de Breuly in Oud-Zevenaar. De Vrienden 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 dit toestel belangrijk is. 

In april is een basisspeeltoestel geplaatst. Met de opbrengsten van de RosorumRun 2018 kan dit toestel worden uitgebreid 

met waterlopen en een waterrad.  

Voor deze spreekwoordelijke kers op de taart zijn deelnemers nodig! Inschrijven kan online op www.rosorumrun.nl in de 

week van 28 mei. De kinderen hebben inmiddels een sponsorformulier meegekregen.  

 

TALENTEN FESTIVAL 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 zijn inmiddels bij juf Karen 

opgehaald en ingeleverd. Er kunnen nog inschrijvingen plaats vinden.  

Er staan op het plein kraampjes waar u voor een klein bedrag diverse hapjes kunt kopen. U hoeft 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.  

 

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  

 

STUDIEDAG 

 

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

 

 

http://www.rosorumrun.nl/
mailto:karen@het-kofschip.nl
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CONVENANT MEER MUZIEK IN DE KLAS  27 JUNI MET KONINGIN MÁXIMA  

 

Alle basisschoolkinderen in de Liemers krijgen structureel muziekonderwijs in 2020. Dit wordt 

vastgelegd in het lokale samenwerkingsconvenant muziekonderwijs in de Liemers op woensdag 

27 juni. Hare Majesteit koningin Máxima is als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas getuige 

van de ondertekening van het convenant. Het evenement vindt plaats in Het Musiater in 

Zevenaar.  

 

Alle betrokken partijen garanderen in dit convenant dat in 2020 alle 9500 basisschoolkinderen 

in de Liemers structureel muziekonderwijs krijgen. Het convenant geeft de afspraken weer hoe 

het muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt op alle basisscholen. Daarbij is het 

convenant het startpunt van een jarenlange intensieve samenwerking tussen alle betrokken 

partijen. 

 

Bert Frölich, directeur bestuurder van ‘Kunstwerk!’ en aanjager van het project Méér Muziek in de Klas Lokaal De 

Liemers: “Kunstwerk is al tien jaar geleden gestart met het geven van muzieklessen op scholen door muziekdocenten. Zo 

kreeg muziek weer een plek binnen het onderwijs. De afgelopen jaren hebben wij dit weten uit te bouwen tot lessen op 

ruim 75% van de Liemerse basisscholen. Maar onze ambitie gaat verder: in 2020 krijgen alle 9500 basisschoolkinderen 

structureel muziekonderwijs.” 

 

Het convenant vloeit voort uit het project Méér Muziek in de Klas Lokaal en is een afspraak tussen verschillende 

samenwerkingspartners, waaronder de gemeenten, de bovenschoolse besturen van de Liemers, basisscholen, Kunstwerk!, 

Iselinge Hogeschool, ArtEZ Conservatorium Arnhem en muziekverenigingen.  

 

De ondertekening van het convenant vindt plaats tijdens een feestelijke, muzikale bijeenkomst. Zo zullen 1000 Liemerse 

kinderen de koningin verwelkomen met een lied en zullen het Liemers Jeugdorkest, Spelenderwijs orkest, kinderkoor en 

een speciaal samengesteld orkest bestaande uit leden van muziekverenigingen in de Liemers optreden. Kijk voor meer 

informatie op www.meermuziekindeklas.nl  

 

HET KOFSCHIP VOORLOPER OP MEER MUZIEK IN DE KLAS 

 

Dat Het Kofschip Meer muziek in de klas belangrijk vindt, ervaren kinderen, ouders en teamleden al jaren. Het Kofschip 

was 10 jaar terug de pilotschool waarmee Kunstwerk! in zee ging. Naast het feit dat we al meer dan 25 jaar onze eigen 

vakdocent muziek (meester Berry) hebben, konden we met deze pilot ons muziekaanbod uitbreiden. Alle kinderen bij ons 

op school ontvangen wekelijks muziekles en daarnaast zijn er mogelijkheden om kennis te maken met het bespelen van 

een muziekinstrument. Zelfs na schooltijd zijn er mogelijkheden om muziek te maken, te weten in ons schoolkoor of 

schoolorkest. Afgelopen zaterdag konden we daarvan een prachtig optreden zien van onze leerlingen in samenwerking 

met het orkest van muziekvereniging Crescendo.  

Op grond van onze rijke ervaring en de samenwerking met Kunstwerk! mogen leerlingen van onze school op woensdag 27 

juni zingen en spelen in het Musiater in het bijzijn van de koningin. Anne Aalbers (groep 7) en ons schoolkoor zullen hun 

kunsten vertonen. Daarnaast mogen alle leerlingen van groep 4,5 en 6 deelnemen aan het grote ontvangstkoor op het 

plein voor het Musiater op diezelfde woensdagochtend. Nadere informatie over deze dag volgt nog.  

 

 

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 

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

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

2e Pinksterdag 10-06-2019 

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

 

 

 

 

http://www.meermuziekindeklas.nl/
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STUDIEDAGEN 2018-2019 ALLE KINDEREN VRIJ 

 

Vrijdag 21 en maandag 24 september 2018 

Maandag 18 februari 2019 

Woensdag 27 maart 2019 

Vrijdag 24 mei 2019 

Vrijdag 21 juni 2019 

 

VRIJE MIDDAGEN 2018-2019  VANAF 12.00 UUR 

 

Vrijdag 21 december  2018 

Vrijdag 1 maart 2019 

Vrijdag 12 april 2019 (alleen groep 1 t/m 4) 

Vrijdag 5 juli 2019 (laatste schooldag) 

  

TERUGKOMMOMENTEN OP VRIJDAG VOOR DE KLEUTERS VAN 8.15-12.00 UUR 

 

Vrijdag 1 maart 2019 (Carnaval) 

Vrijdag 12 april 2019 (Koningsspelen) 

Vrijdag 5 juli 2019 (Bioscoop) 

 

WENMIDDAG  28 JUNI 

 
Om alvast te wennen aan de nieuwe leerkracht en het andere lokaal, houden we op 
donderdag 28 juni van 13:00 – 14:00 uur een wenuurtje voor de leerlingen van groep 1-7. 
Hiervoor worden ook de nieuwe leerlingen en de jongste kleuters uitgenodigd. Dit jaar 
verwelkomen we erg veel nieuwe kleuters en een aantal ‘zij-instromers’. Ouders van de 
nieuwkomers kunnen tijdens het wenuurtje iets drinken in de hal en dan kennis maken met 
andere nieuwe ouders en leden van de ouderraad. 

 

 PLANNEN VAN HET PARTNERSCHAPSTEAM  

 
Naar aanleiding van de wensen- en verwachtingenavond in februari 2017 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest van 
het Partnerschapsteam. Dit team bestaat uit een aantal ouders, teamleden en de directie van de school. Doelstelling van 
het partnerschapsteam is het versterken van de saamhorigheid en binding met Het Kofschip. Vanuit dit team zijn 
verschillende activiteiten en acties besproken en ontwikkeld. Een van de activiteiten was de workshopavond van 
afgelopen januari, waar u een kijkje kon nemen in de keuken van Het Kofschip. 
Daarnaast heeft het Partnerschapsteam gewerkt aan de volgende activiteiten:  

 Werken met een klassenouders 

Er is een plan uitgewerkt om in het nieuwe schooljaar te gaan werken met een pilot klassenouders.  
Waarom klassenouders?  

Gedurende het schooljaar zijn er diverse activiteiten in en rond school. Dit betekent dat leerkrachten naast de 

reguliere lestijd tijd vrij moeten maken voor het organiseren van deze activiteiten. De klassenouder zou bv. op 

verzoek van de leerkracht kunnen assisteren bij de (organisatie van) activiteiten van de klas. De klassenouder is 

dan de schakel tussen leerkracht en ouders/verzorgers. Wij hopen dat de klassenouder de leerkracht zo kan 

ondersteunen en dat tegelijkertijd de ouderbetrokkenheid op school verhoogd wordt.  

Voor de pilot Klassenouders is een document gemaakt dat bedoeld is als leidraad voor de klassenouders en de 

leerkrachten. In de bijlage bij dit infobulletin kunt u het document lezen. 

 Nieuwjaarsborrel 22 augustus  

We vinden het belangrijk dat ouders van de kinderen in de klas elkaar beter leren kennen. Daarom organiseren 

we op woensdag 22 augustus vanaf 19:30 uur op school een ‘nieuwjaarsborrel’ voor alle ouders. We gaan ervan 

uit dat u allen komt. Noteert u de datum alvast. Nadere informatie volgt nog voor de zomervakantie. 

 Familiefietstocht 16 september:  

Op zondag 16 september 2018 organiseren wij een leuke Kofschip Familie Fietstocht om het schooljaar in te 

luiden. Men kan zich 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 achterop. De afspraak is wel 

dat er minimaal één ouder per gezin mee fietst, dus kinderen fietsen nooit alleen. Er zijn tochten van 5, 10 of 

20 km. De start van de fietstocht is op school om 10:00 uur. Na de fietstocht komt iedereen terug op school 

waar een kleine lunch wacht. We verwachten rond 12:30 uur af te sluiten. Opgave voor de fietstocht kan met 

bijgevoegd opgavestrookje. 
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AFSCHEID GROEP 8   

 
De musical en het afscheid van groep 8 komen in zicht. Groep 8 heeft daarom de laatste twee schoolweken aangepaste 
schooltijden. 
 

 Op donderdag 28 juni zingt groep 8 de musicalliedjes voor de 
kleuters.  

 Op maandagochtend  2 juli speelt groep 8 de voorstelling in het 
Musiater voor de groepen 3 tot en met  7. We gaan hier met de 
leerlingen uit deze groepen lopend naar toe.  

 Op maandagavond 2 juli spelen de leerlingen van groep 8 de 
musical in het Musiater voor ouders en andere belangstellenden. 
Omdat de leerlingen nog geschminkt moeten worden, verwachten 
we hen eerder in het Musiater. Ze horen individueel hoe laat ze 
aanwezig moeten zijn.  

 Op dinsdag 3 juli krijgt groep 8 een voorstelling aangeboden door 
de groepen 1 t/m 7.  

 Het officiële afscheid van de kinderen is op dinsdagavond 3 juli op school. Onder het genot van een hapje en 
een drankje nemen we dan afscheid van elkaar. Deze avond is alleen voor de kinderen van groep 8, hun ouders, 
het team, OR- en MR-leden.  

 Leerlingen van groep 8 zijn vanaf woensdag 4 juli vrij. 
 
Kaartjes voor de voorstelling zijn a €2,50 te koop bij juf Heidy of meester Willem. Alle ouders van Het Kofschip zijn van 
harte welkom! De ouders van groep 8 krijgen hierover nog een mailtje. Ook worden ouders nog uitgebreider gemaild over 
de activiteiten van de laatste weken van groep 8. 
 

RAPPORT  

 
Op vrijdag 29 juni krijgen de leerlingen van de groepen 3 – 7 hun rapport mee. Mocht u naar aanleiding van dit rapport 
nog een gesprek willen, dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven.  
De kinderen van groep 2 krijgen op donderdag 28j uni uitdraaien van hun toetsresultaten en het OVM mee.  
 

5 JULI: GROEP 2 WORDT DE DEUR UITGEGOOID 

 
Zoals ieder jaar worden de kinderen van groep 2 op de laatste officiële schoolmiddag de deur uitgegooid! 
Dit jaar zal dat zijn op donderdag 5 juli om 14.30 uur. Mis het niet als uw kleuter met een zwaai (op de dikke mat) de 
kleuterbouw gaat verlaten en zich opmaakt voor een volgende stap naar groep 3. 

 

VRIJDAG 6 JULI LAATSTE SCHOOLDAG: NAAR DE BIOSCOOP 

 
Traditiegetrouw gaan we op de laatste schooldag met de leerlingen van de groepen 1 tot en met 7 naar de bioscoop. We 
verwachten de leerlingen, dus ook de kleuters, om 9 uur op de Markt waar we ons voor de bioscoop verzamelen. U kunt 
uw kind hier rond 11 uur ook weer ophalen.  
 

KAMP GROEP 8 

 
De zomervakantie is nog niet eens begonnen en toch zijn wij alweer bezig met het komend schooljaar! Een van de eerste 
dingen die er gaat gebeuren, is het kamp van groep 8. Dit vindt al plaats in de tweede schoolweek, nl. van maandag 27 
tot woensdag 29 augustus.  
Op de wenmiddag krijgen alle leerlingen een brief over dit schoolkamp en de kosten ervan mee naar huis. Vraag er dus 
naar als uw kind het niet uit zichzelf geeft!  
 

SCHOOLFOTOGRAAF 23 AUGUSTUS 

 
Op donderdag 23 augustus komt de schoolfotograaf bij ons op school. We hebben dit jaar voor een andere schoolfotograaf 
gekozen. Het is Photo L’Ecole uit Deventer. Niet schoolgaande broertjes of zusjes kunnen vanaf 8.00 uur of na 14.30 uur. 
Nadere informatie volgt nog.   
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FIJNE VAKANTIE 

 
Rest ons alleen nog om alle leerlingen en hun ouders een hele fijne en hopelijk zonnige 
zomervakantie te wensen. We zien u allemaal graag uitgerust terug op maandag 20 
augustus!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE INFOBULLETIN 

 
Het volgende infobulletin verschijnt op maandag 20 augustus. 
 
 
 
 

STROOKJE VOOR OPGAVE FAMILIE FIETSTOCHT ZONDAG 16 SEPTEMBER  

 

 

Ja wij doen mee met de familie fietstocht op zondag 16 september 

Gezin / familie: …………………………………. 

Aantal personen …………………………………. 

Aantal kilometers ………………………………. 

Lever dit strookje in bij de groepsleerkracht of mail naar de groepsleerkracht.  

 

 


