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TERUGBLIK NIEUWJAARSBORREL 22 AUGUSTUS
Woensdag 22 augustus hielden we voor het eerst een nieuwjaarsborrel voor ouders. We hebben samen het nieuwe
schooljaar ingeluid en kennis kunnen maken met de ouders van de kinderen uit de groep. De opkomst was groot en de
sfeer in de groepen was erg gezellig. Fijn dat u aanwezig was en hopelijk heeft deze avond bijgedragen aan een grotere
betrokkenheid.

FIETS GEVONDEN
Voor de zomervakantie stond deze buiten bij de kleuterbouw ingang. Van wie is deze
fiets?
Graag melden bij juf Maria.

SCHOOLPUNTEN JUMBO NIET IN REGIO ZEVENAAR
Helaas kunnen we ons dit jaar niet aanmelden voor de actie Schoolpunten sparen. De regio Zevenaar van Jumbo doet dit
jaar niet mee. Hopelijk volgend jaar weer!

16 SEPTEMBER: FAMILIEFIETSTOCHT: HET KOFSCHIP FIETST HET SCHOOLJAAR IN
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!’
Hoe leuk is het om samen met je hele gezin of familie te fietsen? Totaal hebben 15 gezinnen zich
hiervoor ingeschreven. Er doen 55 personen mee aan deze activiteit. De deelnemers worden via
de mail veder op de hoogte gehouden van deze dag.
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.
De fietstocht incl. kleine lunch is gratis. Hopelijk zit het weer ons deze dag ook een beetje mee.

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 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.

4 EN 6 SEPTEMBER STARTEN WE MET ARTS & ACTIVITIES
Vanaf dinsdag 4 september starten we met Arts & Activities. 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. De lessen duren van 13.00-14.15 uur.
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.
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VERKOOP KINDERPOSTZEGELS GROEP 7 EN 8
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in
zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om postzegels en andere producten te verkopen. En
dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden. Nieuw dit jaar is dat scholen in overleg met
de leerlingen zelf mogen kiezen of ze (een deel van) de opbrengst lokaal willen besteden.
Van 26 september tot en met 4 oktober mogen leerlingen van groep 7 en 8 van onze school ook weer de huizen langs om
bestellingen op te nemen in het kader van de actie Kinderpostzegels. Ze kunnen hierbij gebruikmaken van de bestelapp
op hun mobiele telefoon of bestelformulieren die door de klant worden ingevuld.
Wilt u meer info, kijk dan op www.kinderpostzegels.nl/ en kies het tabblad ‘Voor klanten’.

OVERSTEEKPLAATS PLATANENLAAN
Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de weg op de Platanenlaan. Inmiddels is alles zo goed als klaar. Toch zijn we nog
niet helemaal tevreden over de oversteekplaats. Met name de oversteekplaats voor voetgangers en het fietspad is niet
overzichtelijk en niet veilig. Hier hebben we ook al contact over gehad met de gemeente. Hopelijk wordt hier nog iets
aan gedaan. We constateren dat er nog hard gereden wordt op deze weg. Ook soms door ouders van onze school.
Ondanks het feit dat er duidelijk aangegeven wordt dat hier om een schoolzone gaat. Namens alle kinderen willen we u
vragen om extra alert te zijn bij de oversteekplaats en uw snelheid aan te passen.

JANTJE BETON
De Jantje Beton Loterij is voor scholen en verenigingen een kans om op te komen voor kinderen die
opgroeien in een verarmde speelomgeving. Met de helft van de opbrengst zorgt Jantje Beton voor
speelmogelijkheden die deze kinderen zo hard nodig hebben, zodat zij kunnen buitenspelen in hun
eigen buurt. De andere helft van de opbrengst is voor school. Dit bedrag mogen we besteden aan
bijvoorbeeld een schoolreisje of spelmaterialen of het opknappen van het schoolplein.
Voor dit schooljaar hebben we gekozen voor de loterijverkoop in de maand mei, omdat er in de
maand september al zoveel loterij-acties zijn. Tegen die tijd krijgt u hier informatie.

3-14 OKTOBER: KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek 2018 duurt van 3 tot en met 14 oktober en staat in het teken van Vriendschap: Kom erbij!
Op Het Kofschip is er het hele jaar door veel aandacht voor kinderboeken, maar tijdens de Kinderboekenweek doen we
daar nog een schepje bovenop!
Net als vorige jaren luiden we de Kinderboekenweek op woensdag 3 oktober in met een boekenmarkt. Op deze markt
mogen de kinderen dan hun uitgelezen boeken verkopen aan de anderen.
De boekenmarkt begint om 8.15 uur en duurt tot 8.45 uur.
Er zijn een aantal huisregels:
-

alleen kinderboeken
maximaal 5 euro mee per kind
geen papiergeld!
kleuters verkopen onder begeleiding van een ouder
er wordt niet geruild, alleen gekocht.
Kleedje mee om op te zitten.
Met z’n tweeën op één kleedje
wissel elkaar af met verkopen en kopen
prijs thuis je boeken
minimaal 50 cent
maximaal 1 euro
om 8.45 uur opruimen en terug naar de groep.

We wensen iedereen heel veel plezier en goede boekenjacht! Bij goede weer is de boekenmarkt buiten.

KLASSENOUDERS GEVRAAGD
Helaas hebben we nog niet in alle groepen een aanmelding voor een klassenouder. De groepen 1-2 A, 1-2 C en 6 zijn nog
op zoek. Mocht u hier eerst nog meer over willen weten, vraag het dan gerust aan de groepsleerkracht. Bij dit
infobulletin voegen we nogmaals de uitgangspunten en werkwijze toe.
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INFORMATIE VANUIT KINDGERELATEERDE ORGANISATIES
Hieronder vindt u informatie van verschillende instellingen m.b.t. hulp aan kinderen.

WEERBAARHEIDSTRAINING 4ALL
Op woensdag 12 september start er weer een nieuwe weerbaarheidstraining in 4ALL. Voor kinderen die gepest worden,
weinig zelfvertrouwen hebben of gewoon niet zo sterk in hun schoenen staan, ontwikkelde gediplomeerd docente Seraja
Schreuder deze weerbaarheidstraining die gehouden wordt in jongerencentrum 4all. Ze leert kinderen fysieke en mentale
weerbaarheidstechnieken, zodat zij zichzelf kunnen verdedigen, hun emoties beter leren kennen en beheersen en
daardoor weer lekker zichzelf kunnen zijn. In de training staan plezier, sport en respect voor elkaar centraal. De training
is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt, vanaf 12 september, gehouden op de
woensdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur. De kosten bedragen 40 euro voor de gehele training (bestaande uit 10
weken). Voor meer informatie en/of om je op te geven: Emmy van Aalten e.vanaalten@caleidoz.nl

GEZOND & FIT
Voor kinderen en jongeren met overgewicht (4 tot 18 jaar). Uit de hele regio! GO 4 iT!
Wij gaan voor een fitte revolutie!
Het team, bestaande uit
•
Ilse Geurds (kinderfysiotherapeut, Fysio-Z),
•
Chantal Berens (orthopedagoog, praktijk Goochem in Balans),
•
Anouk Hartman (diëtist, diëtistenpraktijk Hartenvijf) en
•
Maarten Hoogeveen (fysiotherapeut, De Romei Therapie en Training)
werkt al jaren met veel enthousiasme aan het verbeteren van de vitaliteit van het kind en het gezin. Wij laten kinderen
weer met plezier bewegen, wat een gezondere leefstijl, een gezonder gewicht, meer zelfvertrouwen en vooral meer
beweeg– en leefplezier met zich meebrengt.
Plezier, betrokkenheid, respect en resultaat zijn onze kernwaarden.
Wilt u meer informatie, een persoonlijke afspraak maken of een uitnodiging ontvangen voor de informatiebijeenkomst
die gepland staat op zaterdag 29 september 2018 om 9.00 uur (locatie Romei 18, te Zevenaar), neem dan contact op via
0316-342151 of gezondenfitzevenaar@gmail.com.
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