Infobulletin aug/sept.2018
OBS HET KOFSCHIP
Platanenlaan 1 * 6903 DK Zevenaar * Telefoon 0316 - 525619
E-Mail directie.het-kofschip@liemersnovum.nl * Internet: www.het-kofschip.nl

ma

di

wo

do

vr

20 augustus

27

3

10

Start nieuwe schooljaar
Infobulletin aug/sept
verschijnt

Groep 8 op kamp

19.30 uur
Partnerschapsteam

Contactavond groep 3 t/m 7

21

28

4

11

Hoofdluiscontrole

Groep 8 op kamp

22

29

Nieuwjaarsborrel
19.30-20.00 groep 5 t/m 8
20.00-20.30 groep 1 t/m 4

Groep 8 op kamp

23

30

Schoolfotograaf

Groep 8 is vrij

24

31

Contactavond groep 3 t/m 7

5

12
Contactavond groep 3 t/m 7

6

13
Contactavond groep 3 t/m 7

7

14

Groep 8 naar school

za

25

1

8

15

zo

26

2

9

16
Familiefietstocht

Infobulletin schooljaar 2018-2019, nr. 1, augustus/september 2018 Het Kofschip

1

WE GAAN WEER BEGINNEN …. MET EEN NIEUWJAARSBORREL VOOR ALLE OUDERS!
Een nieuw schooljaar staat voor de deur! We hopen dat iedereen heerlijk uitgerust is, zodat we weer fris kunnen
beginnen. Samen gaan we er een prachtig en vooral kleurrijk en kunstig jaar van maken!
Onze eerste activiteit vindt deze week al plaats: de Nieuwjaarsborrel!

NIEUWJAARSBORREL VOOR ALLE OUDERS! 22 AUGUSTUS
Het is niet alleen belangrijk dat kinderen elkaar goed kennen, wij vinden het
ook 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 ouders/verzorgers. We gaan ervan uit dat u
allen komt.
De ouders zijn dan welkom in de groep van hun kind.

Groep 5 t/m 8 van 19.30-20.00 uur

Groep 1 t/m 4 van 20.00-20.30 uur
Tijdens de bijeenkomst kunt u kennismaken met de leerkracht en met de
andere ouders uit de groep. Tevens ontvangt u het informatieboekje voor het
komende schooljaar.
Ouders die kinderen in groepen hebben zitten, die tegelijk aan de beurt zijn, zullen helaas een keuze moeten maken. Of
u komt allebei en kiest dan elk een groep.
NB: Deze avond is enkel bedoeld voor ouders/verzorgers, niet voor de kinderen!

INFOBULLETIN
Het infobulletin verschijnt maandelijks op de eerste maandag van de maand. We sturen het infobulletin via e-mail aan u
toe. Op de prikborden in de hal hangt altijd een geprinte versie. Ook staat het infobulletin op de website van de school,
www.het-kofschip.nl

HET KOFSCHIP GAAT VOOR KUNST EN CULTUUR
Het Kofschip gaat verder met de kunst- en cultuurlessen!
Net als vorig jaar zullen de kinderen kennis maken met verschillende kunststromingen. Gedurende een bepaalde periode
werken we dan aan een kunststroming. Op deze manier komen elk jaar meerdere stromingen aan bod. Voor dit jaar is
gekozen voor het Cobra, kubisme en expressionisme.
We starten dit schooljaar met Cobra. Vanaf 4 september gaan we hiermee tijdens de Arts & Activities lessen aan de slag.
Cobra is een samentrekking van de steden Copenhagen – Brussel –Amsterdam: de oprichters van deze groep kwamen daar
vandaan. De Cobra-beweging was een korte periode in de Europese moderne kunst: onder schilders en schrijvers.
Zij ageerden tegen de heersende academische, intellectuele ‘bedachte’ kunstvormen en propageerden juist ‘het
spontane’. Ze lieten zich inspireren door primitieve kunst, kindertekeningen en outsider art: in hun ogen ‘onbedorven’ en
zuivere kunst. De groep bestond maar kort: van 1948 tot 1951, maar heeft grote invloed gehad op de Europese moderne
kunst.
Bekende Cobra-kunstenaars zijn Karel Appel, Corneille en Eugène Brands.

WATERBIDONS
Alle Kofschipleerlingen hebben een waterbidon voor gebruik op school. We hebben deze bidons
gekregen van de gemeente Zevenaar. De gemeente wil met deze campagne bij kinderen en hun
ouders het drinken van water stimuleren om zo overgewicht tegen te gaan.
Het is de bedoeling dat de kinderen aan het einde van de week de bidon mee naar huis nemen en
deze op maandag weer gevuld met water meebrengen naar school. Verzoek aan u als ouder om de
bidon in het weekend thuis schoon te maken om zo bacteriën te voorkomen. De kleuters nemen op
donderdag de bidon mee naar huis, kinderen van groep 3-8 op vrijdag.
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ZIEKMELDING
Het komt soms voor dat een kind ziek gemeld wordt via een broertje of zusje. Het komt echter
ook voor dat het broertje of zusje dit vergeet door te geven. Vervelend, want wij maken ons dan
zorgen. Daarom willen we u vragen uw kind, als het ziek is, altijd zelf ziek te melden. Dit kan
telefonisch, maar ook via e-mail. Telefoon 0316- 525619 (hoofdgebouw) of 06 81757102 (bijgebouw
groep 3 en 4)
E-mail: directie.het-kofschip@liemersnovum.nl
of rechtstreeks naar de leerkracht voornaam.achternaamleerkracht@liemersnovum.nl
Voorbeeld: maria.grob@liemersnovum.nl
Verderop vindt u alle mailadressen van onze leerkrachten.

PERSONELE BEZETTING
Voor de volledigheid hier
Groep
1-2 A
1-2 B
1-2 C
3
4
5
6
7
8
IB-er
Plusklas
Taalcoördinator
RT en VVE
Muziek
Gym
Directie

nog een keer het overzicht van de personele bezetting voor het komend schooljaar:
Leerkrachten
juf Bettina (ma en di) en juf Lilia (wo en do)
juf Veronica (ma t/m wo), juf Karen op donderdag
juf Ingrid (di t/m do), juf Karen op maandag
juf Jeannette (ma,di,do en vr) juf Bettina (wo)
meester Nick (ma, wo, do, vr) en juf Monique (di).
juf Laura (ma,di,wo, vr) en juf Monique (do)
juf Miranda (ma,di o, wo,do,vr) en juf Jacquelien (di middag)
meester Patrick * (ma-vr)
juf Heidy (ma,di,wo,do, vr ochtend) en juf Monique (vr middag)
juf Stefanie
juf Jacquelien
juf Jacquelien
juf Irma
meester Berry
meester Maarten
juf Maria

Toelichting:
* Juf Inge heeft deze vakantie een ongeluk gehad. Zij kan voorlopig niet voor de klas. Meester Patrick zal daarom groep
7 fulltime draaien, met ondersteuning van meester Willem. Als juf Inge weer terugkomt, zal zij op ma, di en woe voor de
groep staan.
Meester Willem gaat in december met keuzepensioen. Tot die tijd zullen zijn werkzaamheden liggen in de begeleiding
van nieuwe leerkrachten.

GYMROOSTER
De leerlingen van groep 4 tot en met 8 hebben één keer per week anderhalf uur gym. Deze tijd is verdeeld in ¾ uur
toestellen en ¾ uur spel. De lessen worden gegeven in de sportzaal van het Liemers College Zonegge. Op maandag 27
augustus gaan de gymtijden in.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen na het sporten douchen, echter we stellen het niet meer verplicht. Kinderen worden,
als zij dit willen, wel in de gelegenheid gesteld om na de gymles te douchen.
De kleuters en de kinderen van groep 3 gymmen in het speellokaal. Groep 3 gymt vanaf januari in het Liemers College.
maandag

12:30 – 14:30

groep 5 en 6

donderdag

12:30 - 14:30

groep 7 en 8

vrijdag

12:30 - 14:30

groep 3 en 4

ETEN EN DRINKEN VOOR DE PAUZES
Ook dit schooljaar blijven de dinsdag, woensdag en donderdag fruitdagen. Dit betekent dat de
kinderen op die dagen naast hun drinken alleen fruit of groente voor de kleine pauze meenemen.
Op maandag en vrijdag mogen de kinderen naast drinken wel een koek meenemen, maar we zien
natuurlijk liever fruit/groente!
Mochten we weer in aanmerking komen voor gratis fruit, dan laten we u dit op tijd weten.
Voor de grote pauze blijft het net als altijd bij drinken en de boterham.
Het is een goede gewoonte op school dat de kinderen geen snoep meenemen. Ook koolzuurhoudende dranken als cola of
sinas worden niet meegenomen. Tenslotte: zet, om verwarring te voorkomen, thuis al de naam van uw kind op de
bekers/trommels en/of de verpakking van de etenswaren.
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We constateren dat kinderen steeds vaker pakjes in plaats van bekers mee nemen. Wij zien in het kader van bewust
omgaan met het milieu en de grote hoeveelheid afval op school het liefst dat onze leerlingen hun drinken in een beker
meenemen. Neemt een kind toch een pakje mee, dan willen we graag dat hij het lege pakje mee terugneemt naar huis.
Dit kan in de broodtrommel of in de rugzak.

23 AUGUSTUS: SCHOOLFOTOGRAAF
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
samen met hun schoolgaande broer of zus op de foto. Denk deze dag aan kleurrijke kleding.
DATUM:

FIETSCONTROLE GROEP 8

De verkeersouders voeren voordat de kinderen op kamp gaan, een fietscontrole uit. Zij letten op een goed werkende bel,
verlichting, remmen en de deugdelijkheid van de trappers. De controle wordt gehouden op dinsdag 21 augustus. U heeft
dan nog een week de tijd om ervoor te zorgen dat uw kind op een veilige fiets op kamp gaat.

27-29 AUGUSTUS: KAMP GROEP 8
Van maandag 27 tot en met woensdag 29 augustus gaat groep 8 op kamp naar
de Zuiderzon in Eerbeek. Leerlingen en ouders van groep 8 zijn hiervan al via
mail op de hoogte gesteld.
Als begeleiders gaan mee: juf Heidy, meester Willem, meester Maarten en juf
Maureen.
Groep 8 heeft donderdag 30 augustus vrij en wordt op vrijdag 31 augustus weer
op school verwacht.

DATUM:

CONTACTAVOND/KEER OM GESPREKKEN GROEP 3 T/M 7

We vinden het op school heel belangrijk om samen met ouders te praten over het welbevinden van hun kinderen. We
willen daarom graag met u in gesprek in de week van 10 september. Voor deze keer-om-gesprekken worden alle ouders
uitgenodigd. De leerlingen van groep 7 worden samen met hun ouders uitgenodigd voor dit gesprek.
Op maandag 10 september en donderdag 13 september zijn alle leerkrachten aanwezig. Als u meerdere kinderen op
school heeft, dan kunt u dus het best een van deze twee avonden kiezen. Ter ondersteuning van de gesprekken vindt u
aan het eind van dit infobulletin een voorbereidingsformulier. Dit kunt u ingevuld mailen naar de leerkracht van uw kind.
Mocht u een papieren versie willen gebruiken, dan kan dat ook. In de hal bij de papieren infobulletins ligt een aantal
formulieren. Opgave strookje inleveren uiterlijk 31 augustus.
Omdat er voor de kleuters en groep 8 kort voor de zomervakantie nog verschillende gesprekken zijn geweest, worden de
ouders van deze kinderen in november uitgenodigd. Kinderen van groep 8 zijn hierbij ook aanwezig. Het zijn voor groep 8
namelijk de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs.
In schema:
Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagmiddag
Donderdagavond

Groep
Groep
Groep
Groep

3 t/m 7
3,5 en 7
4,6 en 7
3 t/m 7

16 SEPTEMBER: FAMILIEFIETSTOCHT: HET KOFSCHIP FIETST HET SCHOOLJAAR IN.
Het Kofschip fietst het schooljaar in!
Hoe leuk is het om samen met je hele gezin of familie te fietsen?
Op zondag 16 september 2018 organiseren wij een leuke Kofschip Familie Fietstocht om het
schooljaar in te luiden onder de naam: ‘Het Kofschip fietst het schooljaar in!’
Jullie kunnen 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 fietst. Kinderen fietsen dus nooit alleen.
Jullie kunnen je opgeven voor een tocht van 5 km, 10 km of 20 km.
We starten de fietstocht uiteraard op school en wel 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
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4 SEPTEMBER START ARTS & ACTIVITIES
Op dinsdag 4 september starten we met Arts & Activities. De lessen duren van 13.00-14.15 uur.
Tijdens deze middagen worden de vakken drama/techniek, tekenen en handvaardigheid gegeven
door de groepsleerkrachten.
We hebben ervoor gekozen A&A dit jaar op twee middagen te geven: op de dinsdagmiddag in groep
6, 7 en 8 en op de donderdagmiddag in de groepen 3, 4 en 5.
Net als vorig jaar willen we graag hulp van ouders, grootouders of andere belangstellenden bij de
vakken tekenen en handvaardigheid. Heeft u op dinsdag of donderdag nog een uurtje vrij, kom ons
dan helpen. De kinderen en de leerkrachten zullen u dankbaar zijn. U kunt zich opgeven bij de
leerkracht van uw kind.

INFORMATIEBOEKJE IN PLAATS VAN INFORMATIEAVOND
Omdat we aan het begin van dit schooljaar een contactavond en een nieuwjaarsborrel hebben georganiseerd, zal er deze
maand niet ook nog een informatieavond gehouden worden. Wel delen bij de nieuwjaarsborrel het
groepsinformatieboekje uit. Hierin kunt u alle groep specifieke zaken lezen.
Op woensdag 9 januari organiseren we, net als vorig jaar, een workshopavond voor alle ouders, waarbij we informatie
met u delen over verschillende vakken / aspecten die op school van belang zijn. Noteer u deze datum vast. U kunt zich
dan inschrijven voor workshops naar keuze. Tegen die tijd ontvangt u meer informatie hierover.
Mocht u zelf ideeën hebben voor een interessante workshop of is er een onderwerp waar u meer over zou willen weten,
meld het ons!

VAKANTIEROOSTER 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaar (incl. carnaval)
Goede Vrijdag
Meivakantie incl. Tweede Paasdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag
Hemelvaart + vrije vrijdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

15-10-2018 t/m 19-10-2018
24-12-2018 t/m 4-1-2019
4-3-2019 t/m 8-3-2019
19-4-2019
22-04-2019 t/m 03-05-2019
30-05-2019 t/m 31-05-2019
10-6-2019
08-7-2019 t/m 16-08-2019

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
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

21 december 2018
1 maart 2019
12 april 2019 (alleen groep 1 t/m 4)
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)
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MAILADRESSEN VAN DE SCHOOL EN DE LEERKRACHTEN

Directie.het-kofschip@liemersnovum.nl

karen.vastbinder@liemersnovum.nl

IB.het-kofschip@liemersnovum.nl

stefanie.visser@liemersnovum.nl

jacquelien.bredenoord@liemersnovum.nl

lilia.bezemer@liemersnovum.nl

irma.smittenberg@liemersnovum.nl

maria.grob@liemersnovum.nl

inge.klink@liemersnovum.nl

jeannette.janse@liemersnovum.nl

berry.tanck@liemersnovum.nl

ingrid.meijer@liemersnovum.nl

heidy.dereus@liemersnovum.nl

veronica.hubers@liemersnovum.nl

miranda.heling@liemersnovum.nl

bettina.vandijk@liemersnovum.nl

nick.loderus@liemersnovum.nl

patrick.oonk@liemersnovum.nl

monique.rutjes@liemersnovum.nl

willem.wienholts@liemersnovum.nl

laura.beishuizen@liemersnovum.nl

STROOKJE CONTACTAVOND / KEER OM GESPREKKEN (ALLEEN VOOR GROEP 3 T/M 7)
Naam, ……………………………………………………………………
Ouder van

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

wil graag gebruik maken van de contactavond op
0 maandag 10 september
0 donderdag 13 september
0 ander moment, nl. …………………………………………………………………… (zie hiervoor het schema).
Lever dit strookje in bij de groepsleerkracht of mail uw voorkeursdatum naar de groepsleerkracht.
Doe dit voor donderdag 30 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 voor donderdag 30 augustus.
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