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ma 1 8 15 22 29 
 
 
 
 
 

Techniekochtend 
groep 7 
Infobulletin komt uit 
Informatieavond 
groep 3 18.30 uur 
Partnerschapsteam 
20.00 uur 

 Herfstvakantie MR-vergadering 
20.00 uur 

OR-vergadering 
19.45 uur 

di 2 9 16 23 30 
 
 
 
 
 
 
 

  Herfstvakantie Hoofdluiscontrole 
Gastles vogels in 
groep 8 
Juf Lilia in 1-2A 
Juf Bettina in 3 

Techniekochtend 
groep 8 

wo 3 10 17 24 31 
 
 
 
 
 
 
 

Opening 
Kinderboekenweek 
met 
kinderboekenmarkt 

NME-les groep 8 
Wind mee of 
tegen? 

Herfstvakantie Hoofdluiscontrole 
 

Juf Jeannette in 3  

do 4 11 18 25 1november 
 
 
 
 
 
 
 

Dierendag  Herfstvakantie Juf Bettina in 1-2A  

vr 5 12 19 26 2 
 
 
 
 
 
 
 

Dag van de Leraar  Herfstvakantie   

za 6 13 20 27 3 
 
 

     

zo 7 14 21 28 4 
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PERSONELE BEZETTING  

 
Juf Inge zal in het kader van re-integratie de komende periode drie momenten per week op school zijn. Ze gaat 
dan aan de slag met kleine groepjes kinderen buiten de klas.  
Vanaf maandag 1 oktober is juf Heidy weer hersteld gemeld. Ze moet nog wel rustig aan doen, maar draait groep 8 
weer volledig.  
Meester Willem zal voorlopig op maandag in groep 7 staan. Meester Patrick is dan afwezig in verband met een 
gymopleiding. 

 

MET WOORDEN IN DE WEER 

 
De woordenschat van een kind zijn alle woorden die het kind actief en passief 
kent en die hij nodig heeft om effectief met zijn omgeving te kunnen 
communiceren. Woordenschat is van invloed op alle aspecten van taal; 
spreken, luisteren, schrijven en lezen.  
Kinderen met een grote woordenschat doen het beter op school en komen vaak 
in hogere vormen van voortgezet onderwijs terecht. Woordenschat is vooral 
belangrijk bij het begrijpend lezen. Een kind dat meer dan 5 % van de woorden 

in een tekst niet kent, zal de strekking van die tekst vaak niet begrijpen. 
Tijdens twee studiedagen in september hebben wij ons laten scholen op het gebied van woordenschattraining: Met 
woorden in de weer. Een van de belangrijkste aspecten van die training is dat woorden niet losstaand worden 
aangeboden, maar in groepjes van woorden die met elkaar verband houden. Leren we de kinderen bv. het woord 
‘pupil’, dan horen daar ook woorden als ‘ooghaar’, ‘ooglid’ en ‘iris’ bij.  
U zult vanaf nu ook in de lokalen zien dat we aan woordenschat werken: op de speciale woordenschatborden 
hangen woordparachutes, woordkasten, woordtrappen en woordspinnen. Vraag er eens naar bij uw kind!   

 

INFO VANUIT DE MR  

 
Wist u dat de MR staat voor Medezeggenschapsraad? Dat hier vier leerkrachten en 
vier ouders in zitten? En dat zij acht keer per jaar vergaderen over de belangen van 
de kinderen, de ouders en het personeel? 
 
Maandag 17 september was onze meest recente vergadering. Hierin kwamen o.a. de 
volgende onderwerpen aan bod: 

 MQ test: motorische vaardighedentest in het kader van gezondheid. In het 
infobulletin en de bijlage vindt u meer informatie hierover. 

 GMR: dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de MR van 
meerdere scholen bij elkaar. I.v.m. het inkrimpen van de GMR is het Kofschip helaas niet meer 
vertegenwoordigd. Er zal gekeken worden via welke weg wij op de hoogte blijven van de besproken 
activiteiten. 

 Evaluatie jaarplan 2017-2018. Een jaarplan geeft een overzicht van de acties, verbeterpunten en 
doelstellingen van de school. Het leerlingenaantal op school is al vier jaar stabiel rond de 220. De MR 
heeft inzage en kennisgenomen van deze evaluatie. 

 Vaststellen van het jaarplan 2018-2019.  

 Schoolgids 2018-2019 vastgesteld en is ter inzage vanaf 5 oktober op de website.  

 Jaarrekening 2017: Het Kofschip is een financieel gezonde school. ICT is een hoge kostenpost, dit komt 
door licenties (bv. Snappet). 

 Toekomst/bouw van het Kofschip: het bestuur wil met een financieel onderbouwd plan de gemeente 
informeren over een prijsopgave voor de verbouwing. Als er meer duidelijkheid is, komen we hierop terug. 

 
Bent u benieuwd naar de overige onderwerpen die besproken worden? Kom dan een keer naar een MR-vergadering. 
Deze zijn openbaar. De eerstvolgende is maandag 22 oktober om 20.00 uur. 

 

INFO VANUIT DE OR 

 
Op Het Kofschip hebben we een actieve ouderraad (OR). Zij organiseren allerlei leuke en gezellige activiteiten voor 
de kinderen. Dit kan natuurlijk niet zonder een financiële bijdrage van ouders. Afgelopen maand heeft u de brief 
voor de ouderbijdrage ontvangen. We zijn blij dat deze bijdrage al voor 90 kinderen is betaald. Zo kan de OR alvast 
een start maken met het organiseren van de activiteiten. 
 
De OR vergadert ongeveer tien keer per jaar. Tijdens vergaderingen van de OR worden activiteiten voorbereid en 
geëvalueerd, financiën doorgenomen en lopende onderwerpen behandeld. Samen met leerkrachten organiseren OR-
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leden in verschillende werkgroepen activiteiten zoals de Sinterklaasviering, Kerstviering, Carnaval en het 
Paasontbijt.  
Mocht u een keertje langs willen komen bij een vergadering. U bent van harte welkom. De bijeenkomsten zijn 
openbaar. De eerstvolgende vergadering is op maandag 29 oktober om 19.45 uur. 
 

 

INFO VANUIT HET PARTNERSCHAPSTEAM (PT) 

 
Op Het Kofschip is ook een partnerschapsteam. Dit is een team van leerkrachten en ouders dat als doelstelling 
heeft meer betrokkenheid en verbondenheid te creëren tussen ouders, kinderen en school. Het partnerschapsteam 
heeft het in dit kader het afgelopen jaar verschillende activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de 
nieuwjaarsborrel, de klassenouder en de familiefietstocht.  
De eerstvolgende bijeenkomst van het partnerschapsteam is maandag 1 oktober om 20.00 uur.  

 

REACTIE VAN EEN OMA OP DE FAMILIE FIETSTOCHT 

 
Reactie van een deelnemende oma op de fietstocht van 16 september: 
 
“We gaan 5 km fietsen met school. Fiets je mee?” 
“Natuurlijk!”  
 
Het team en hulpouders waren zondag 16 september al vroeg bezig om alles klaar te 
maken voor de fietstocht. 
Het was erg mooi weer en iedereen was vrolijk. 
Het was een foto-fietstocht met foto's van bekende gebouwen in Zevenaar. We fietsten langs het zwembad, de 
bieb, de Buitenmolen, de gemeentewerf, de brandweerkazerne en diverse scholen. Onderweg kregen we drinken 
met iets lekkers. Terug op school stonden er heerlijke soepen en broodjes knakworst klaar. 
Complimenten voor het team en de hulpouders. Het was een zeer geslaagde fietstocht met erg mooi weer.  
Beslist voor herhaling vatbaar! 
Een oma  

 

VOORSTELLEN KLASSENOUDERS 

 
Dit jaar starten we op Het Kofschip met een pilot Klassenouder. We hebben u hierover in september geïnformeerd. 
Inmiddels hebben we in alle groepen een klassenouder(s). We stellen ze even aan u voor: 

 

Groep 1-2A Saskia, moeder van Mathijs Groep 5 
Melissa, moeder van Fleur en Sofie 
Angela, moeder van Jayla 
Birsen, moeder van Azim 

Groep 1-2B Jolanda, moeder van Jarno Groep 6 Bianca-Rosa, moeder van Ben-Samarijt 

Groep 1-2C Patty, moeder van Esmee Groep 7 Annemarie, moeder van Benjamin 

Groep 3 Birsen, moeder van Azra Groep 8 
Naomi, moeder van Dylan  
Karen, moeder van Senna 

Groep 4 Kirsten, moeder van Noortje   

 

 

 

 

MQ SCAN VOOR DE GROEPEN 1 T/M 8 

 
Het Kofschip staat voor gezond gedrag. Hieronder verstaan we ook het ontwikkelen van goede motorische 
vaardigheden. Gemeente Zevenaar stimuleert en ondersteunt scholen bij het project Jongeren op gezond 
gewicht (JOGG). Vanuit dit project zijn we op Het Kofschip o.a. al gestart met: meer drinken van water, 
fruitdagen en sporten onder begeleiding van een sportcoach.  
Een ander onderdeel vanuit dit project is het onderzoeken en ontwikkelen van motorische vaardigheden van 
kinderen op de basisschool. Om hier onderzoek naar te doen, maken we gebruik van een MQ scan. In de week 
van 22 oktober gaan we hiermee aan de slag. Van alle ouders hebben we een toestemmingsformulier nodig voor 
het uitvoeren van de test. Hoe een en ander in zijn werk gaat, kunt u lezen in de brief over deze MQ scan. 
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START SCHOOLFRUIT 12 NOVEMBER 

 
Vanaf de week van 12 november kunnen we weer deelnemen aan het gebruik van gratis schoolfruit. Nadere 
informatie over dit project kunt u lezen in het infobulletin van november.  

 

SCHOOLONTBIJT 7 NOVEMBER  

 
Het Kofschip neemt deel aan het nationaal schoolontbijt. Op woensdag 7 november krijgen de kinderen een 
gezond ontbijt op school.  
Doel van deze actie is het onder de aandacht brengen van het belang van een goed en gezond ontbijt als start 
van de dag. Bij deze actie hoort ook lesmateriaal, dat we zullen inzetten om kinderen bewust te maken van 
welke ontbijtproducten gezond zijn.  

 

 

SCHOOLKOOR EN SCHOOLORKEST 
 

 
Na de herfstvakantie start Het Kofschip schoolkoor weer. Kinderen vanaf groep 5 kunnen een 
opgaveformulier meenemen en ingevuld weer bij meester Berry inleveren.  
Tijd schoolkoor: vrijdagmiddag 14.45-15.30 uur 
 
Het schoolorkest start na de kerstvakantie. Nadere informatie hierover in het volgende 
infobulletin.  

 
 

KINDERBOEKENMARKT  

 
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 
anderen. 
De boekenmarkt begint om 8.15 uur en duurt tot 8.35 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 
- kinderen nemen zelf een 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 goed weer is de boekenmarkt buiten.  

 

 

 
 

OVM  EN ADVIESGESPREKKEN GROEP 8  
 
In de week van 5 november vinden de OVM-gesprekken bij de kleuters plaats en in groep 8 de eerste 
adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs. Betreffende ouders worden door de leerkrachten van deze 
groepen uitgenodigd. Bij de adviesgesprekken van groep 8 worden de leerlingen ook verwacht. 
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VANAF 28 OKTOBER TOT 31 MAART: ZORG DAT JE GEZIEN WORDT IN HET VERKEER 
 

De klok wordt eind deze maand verzet, dagen worden korter. Tijd voor de verkeershesjes!  
Het Kofschip heeft oog voor de verkeersveiligheid van onze leerlingen. Naast de reguliere 
verkeerslessen op school doen we daarom mee aan de jaarlijkse landelijke fietsverlichting-
controle en de tweejaarlijkse ANWB Streetwise-lessen. En als we met een groep kinderen op de 
fiets op pad gaan, dragen alle kinderen en begeleiders verkeershesjes.  
Om te zorgen dat al onze leerlingen goed opvallen in het verkeer, starten we eind deze maand 
weer met onze actie: ‘Zorg dat je gezien wordt in het verkeer’. Veel kinderen hebben al een 
verkeershesje. Voor die kinderen die geen hesje meer hebben, zijn er op school nieuwe 

aanwezig. Bij de groepsleerkracht kunnen zij een nieuw hesje halen. 
De bedoeling is dat de kinderen de hesjes elke dag dragen bij het naar en van school gaan (en natuurlijk ook 
bij andere verkeersactiviteiten). De hesjes kunnen elke morgen na gebruik opgeborgen worden in de rugzak. 
We hopen dat alle ouders ons gaan ondersteunen in de verbetering van de verkeersveiligheid, door de kinderen 
te stimuleren de hesjes ook echt dagelijks te dragen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deelname aan het 
verkeer voor onze kinderen veiliger wordt. ‘Op het Kofschip, daar word je gezien!’ 
De actieperiode loopt tot aan het eind van de wintertijd (31 maart 2019).  

 
Deze actie is mede tot stand gekomen dankzij: 

 Kinderopvang Zonnekinderen 

 S-Fin & Myburgh 

 Vis-it Support 

 Ouderraad en Medezeggenschapsraad van Het Kofschip 

  
 

ACTIE SCHOENMAATJES  START MAANDAG 5 NOVEMBER 
 
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: Schoenmaatjes is dè 
kans voor kinderen om iets concreets te doen voor kansarme 
leeftijdsgenootjes wereldwijd. Als Schoenmaatje vullen zij een schoenendoos 
met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. De schoenendozen worden 
verzonden kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen, opvangcentra voor 
straatkinderen in landen als Ghana, Irak, Malawi en Oeganda. Schoenmaatjes 
probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsprojecten in die 
landen. Voor het uitdelen werkt Edukans samen met lokale 
partnerorganisaties.  
Het Kofschip neemt dit jaar weer deel aan de actie Schoenmaatjes. Binnenkort worden de bijbehorende folders 
uitgedeeld en vanaf 5 november kunnen kinderen en ouders gevulde en versierde schoenendozen inleveren op 
school. De actie sluit op woensdag 21 november.  

 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 
Afgelopen periode heeft u de mogelijkheid gehad om de schoolfoto’s bij de schoolfotograaf te bestellen. 
Aangezien we dit jaar met een nieuwe schoolfotograaf gewerkt hebben, zijn we erg benieuwd naar uw 
ervaringen en bevindingen. In de bijlage vindt u een vragenlijst m.b.t. de schoolfotograaf en de foto’s. We 
zouden het fijn vinden als u de vragenlijst digitaal wilt inleveren bij or.het-kofschip@liemersnovum.nl  

 

 

HERFSTVAKANTIE 
 
Van 15 tot en met 19 oktober is het herfstvakantie.  
 

VOLGENDE INFOBULLETIN 
 
Het volgende infobulletin komt uit op maandag 5 november. 
 

mailto:or.het-kofschip@liemersnovum.nl

