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AFSCHEID MEESTER WILLEM 29 NOVEMBER

Deze schipper gaat Het Kofschip binnenkort verlaten
Ik heb een geweldige tijd gehad vanaf augustus 1979.
Op donderdag 29 november neem ik op school afscheid van de kinderen.
Vanaf 14.30 uur is er de mogelijkheid voor ouders en belangstellenden om onder het genot
van een drankje persoonlijk afscheid te nemen.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Elke twee jaar houdt de school een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders, leerlingen (groep 6 t/m 8) en
de medewerkers van de school. Dit jaar vindt dit onderzoek op alle scholen van LiemersNovum tegelijkertijd
plaats. De kinderen van groep 6 t/m 8 zullen op school aan het onderzoek meedoen. Voor u als ouders wordt in
het volgende item uitgelegd hoe een en ander in het werk zal gaan. We hopen dat u allen zult meewerken aan
het onderzoek en zo een bijdrage wilt leveren aan het verbeteren van ons onderwijs en de school.

19 NOVEMBER: START OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Graag informeren wij u over het oudertevredenheidsonderzoek dat
19 november op Het Kofschip van start gaat. Het onderzoek vindt
plaats onder alle ouders.
Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is te horen wat u van de school van uw
kind(eren) vindt. Wij willen onder meer van u weten wat u vindt
van het onderwijs, de algemene ontwikkeling van uw kind op
school, de communicatie, de voorzieningen en de sfeer. Als wij
weten wat ouders van de kwaliteit van onze school vinden, kunnen
wij namelijk gericht werken aan de verbetering van de kwaliteit.
Werkwijze
U krijgt in de week van 19 november a.s. van DUO Onderwijsonderzoek & Advies per e-mail een uitnodiging om
een online vragenlijst in te vullen (per gezin 1 e-mail, bij gescheiden ouders krijgen beide een mail) In deze email vindt u een link waarmee u automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terechtkomt. Het invullen
van de vragenlijst kost 10-15 minuten.
Vragenlijst
De vragenlijst bestaat vooral uit stellingen die u kunt beantwoorden met de antwoordmogelijkheden:
‘Helemaal mee oneens’, ‘Mee oneens’, ‘Niet mee eens, niet mee oneens’, ‘Mee eens’ en ‘Helemaal mee eens’.
We verzoeken u de vragen zo openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op uw eigen ervaringen.
Privacy
We willen benadrukken dat uw gegevens volstrekt anoniem worden behandeld. U kunt de vragenlijst dan ook
zonder terughoudendheid invullen. Wilt u meer informatie over hoe DUO Onderwijsonderzoek & Advies met
privacy omgaat, dan verwijzen wij u naar de volgende website: http://www.duoonderwijsonderzoek.nl/privacy/
¥
Resultaten van het onderzoek
Zodra wij de resultaten van het onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies hebben ontvangen, worden
deze besproken met de medezeggenschapsraad van de school en in hoofdlijnen gepubliceerd in ons
infobulletin.
Hebt u vragen over het onderzoek, dan staat projectleider Chris Roerdink u graag te woord; telefonisch via
030-263 10 84 of via email aan to@duo-onderwijsonderzoek.nl Door het invullen van de vragenlijst laat u uw
stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan de school van uw kind(eren).
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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20 NOVEMBER: DOE-AVOND VOOR SINTERKLAAS
Wat is een Sinterklaasfeest zonder een gezellig aangeklede school? We hopen dat u ons komt
helpen om dit te realiseren. Op dinsdag 20 november houden we onze jaarlijkse Sinterklaas doeavond. Op die avond wordt de school door een grote groep ouders in Sinterklaassfeer gebracht.
Komt u ons ook helpen? We starten om 19.00 uur met een kop koffie/thee en gaan daarna snel
aan de slag!

5 DECEMBER SINTERKLAASFEEST
Op woensdag 5 december vieren we ons Sinterklaasfeest. De deur
gaat deze dag op de normale tijd open. Kinderen gaan naar hun
eigen groep en houden hun jassen aan.
Om 8:15 uur gaan de leerkrachten met de kinderen naar het plein,
waar ook de leerlingen en leerkrachten van de Lindenhage zullen
zijn. Elke groep heeft op het plein een vaste plek en ouders zijn van
harte welkom om erbij te zijn
We verwelkomen Sinterklaas en zijn pieten op het speelplein. Elk jaar
is het weer spannend hoe het welkom er uit zal zien!
Na de ontvangstceremonie gaan alle kinderen met hun leerkracht naar
binnen voor het feest. De groepen 3 en 4 blijven eerst in het hoofdgebouw waar de Sint hen zal bezoeken.
Sinterklaas komt in alle groepen, uiteraard bij de jongere kinderen wat langer dan bij de oudere.
De kinderen hoeven op deze dag geen eigen eten en drinken mee te nemen naar school.
Na de intocht zou het fijn zijn als een aantal ouders wil helpen met het terugbrengen van de banken naar
het speellokaal.

INFO VANUIT DE MR
De MR staat voor Medezeggenschapsraad. In de MR zitten zijn leerkrachten en vier ouders die de belangen van
leerlingen, ouders en personeel behartigen. Maandag 22 oktober was onze meest recente vergadering. Hierin
kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
 Kennisneming van én goedkeuring verlenen aan het financieel jaarverslag 2017-2018 en de begroting
2018-2019 van de Ouderraad.
 De nieuwe privacywetgeving AVG wordt een vast punt op de agenda binnen de MR-vergaderingen.
 De MQ-scan: omdat dit een pilot is op Het Kofschip zijn de gang van zaken, de verbeterpunten en de
toekomst van de MQ-scan voor onze school besproken.
 Vaststellen van het jaarverslag 2017-2018 van de MR: er is een flink aantal punten doorgenomen
afgelopen jaar. Daarnaast zijn een aantal ouderleden afgetreden en zijn nieuwe ouderleden
toegetreden. Het verslag staat binnenkort op de website.
 Formatie n.a.v. de 1 oktober jaartelling: op 1 oktober hadden we een 222 leerlingen. Dit zijn 3
leerlingen meer dan vorig jaar. Vandaar dat we vanaf augustus weer met 9 groepen konden starten.
Uitgangspunt voor 2019-2020 is dat we willen stabiliseren en weer met 9 groepen willen werken.
 Mailadres van de MR: mr.het-kofschip@liemersnovum.nl
Bent u benieuwd naar de overige onderwerpen die besproken worden? Kom dan een keer naar een MRvergadering. Deze zijn openbaar. De eerstvolgende is woensdag 21 november om 20.00 uur.

INFO VANUIT DE OUDERRAAD
Vanuit de Ouderraad zullen we u maandelijks een update geven over de
activiteiten waar wij mee bezig zijn.
De OR heeft de taken voor komend jaar onderling verdeeld. OR-leden geven zo
samen met leerkrachten vorm aan onder mee r de festiviteiten op het Kofschip.
Om deze festiviteiten te financieren, hebben we geld nodig. Inmiddels hebben
we van veel leerlingen de ouderbijdrage ontvangen. De leden van de werkgroep Sinterklaas kunnen dus aan de
slag om er weer een leuke dag voor alle leerlingen van te maken. Bent u nog vergeten de ouderbijdrage aan
ons over te maken? Wij ontvangen deze graag alsnog, zodat we ook voor de rest van het jaar onze activiteiten
kunnen voortzetten.
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Veel ouders hebben zich aangemeld om te helpen met de verschillende activiteiten. Dit waarderen we zeer! De
hulpouders worden benaderd voor de activiteiten waarvoor ze zich voor opgegeven hebben.
Binnen de Ouderraad zullen we blijvend aandacht besteden aan de verkeerssituatie rondom de school om het
van en naar school gaan voor alle leerlingen van Het Kofschip en de Lindenhage zo veilig mogelijk te houden.
Tot slot willen we u bedanken voor de reacties die we hebben ontvangen op ons verzoek om uw mening over de
schoolfotograaf met ons te delen. Wij gaan de fotograaf uitnodigen voor een evaluatie en uw aandachtspunten
bespreken. Deze input nemen we mee in onze keuze voor een schoolfotograaf in het nieuwe schooljaar.
Heeft u een vraag voor de Ouderraad? Mail ons gerust via or.het-kofschip@liemersnovum.nl Uiteraard kunt u
ons ook individueel benaderen. Alle OR-leden staan in de folder die aan het begin van het schooljaar aan uw
kind is meegegeven.

INFO VANUIT HET PARTNERSCHAPSTEAM
Op maandag 1 oktober hadden we een partnerschapsteamoverleg. Centraal in dit overleg stond de evaluatie
van de fietstocht, het opstarten van het werken met een klassenouder en een brainstormronde voor de
invulling van de workshopavond. Maandag 12 november is er weer een bijeenkomst.

INSTRUMENTALE LESSEN GROEP 4 T/M 8
Jaarlijks worden er naast de wekelijkse muzieklessen, verzorgd door meester
Berry, ook instrumentale muzieklessen gegeven op Het Kofschip. Kinderen die
deze lessen krijgen werken toe naar een presentatie voor ouders op
maandagochtend 20 mei 2019. Noteert u vast deze datum 
De lessen voor groep 4, 5 en 6 zijn al gestart, die voor groep 7 en 8 starten in
maart.
Vrijdag 2 november hebben de kinderen van de groepen 5 en 6 kennisgemaakt
met drie verschillende instrumenten:(slagwerk, saxonette /dinofluit en
trompet. Vanaf vrijdag 9 november hebben zij wekelijks instrumentale lessen
op een van deze instrumenten. De lessen worden verzorgd door vakdocenten
van de muziekschool: Edwin Rosmulder geeft de slagwerklessen, Annemieke van Doesburg verzorgt de lessen
spelen saxonette/dinofluit en Robert Hootsen geeft trompet-les.
Kinderen van groep 4 hebben afgelopen periode kennisgemaakt met een mondharmonica en gaan hier de
komende tijd op spelen. Deze lessen worden verzorgd door meester Berry.

START SCHOOLFRUIT 12 NOVEMBER
Vanaf de week van 12 november kunnen we weer deelnemen aan het gebruik van gratis schoolfruit. We eten
het fruit in de kleine pauze.
Dit jaar is de levering van het fruit anders georganiseerd dan vorige jaren. De schoolfruitleveranciers bezorgen
dit jaar alleen op dinsdag. Omdat ze niet kunnen aangeven hoe laat ze bezorgen, moeten we onze fruitdagen
enigszins aanpassen. Het gaat vanaf 12 november als volgt:
Groep 1-2:
Dinsdag zelf fruit meenemen.
Woensdag en donderdag gratis fruit van school.
Groep 3 t/m 8:
Woensdag t/m vrijdag gratis fruit van school.
Op woensdag 14 november is de eerste gratis fruit-dag.
We melden u elke week we welke soorten fruit geleverd worden. Meestal geven we aan op welke dag we welk
fruit eten. Mocht uw kind dit echt niet eten, dan kunt u die dag eigen fruit meegeven.

SCHOOLONTBIJT 7 NOVEMBER
Het Kofschip neemt op woensdag 7 november deel aan het nationaal schoolontbijt: alle
kinderen krijgen 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.
Denkt u aan het meegeven van bord, beker en bestek op dinsdag 6 november?
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OVM EN ADVIESGESPREKKEN GROEP 8
In de week van 5 november vinden de OVM-gesprekken plaats bij de kleuters en in groep 8 de eerste
adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs. Betreffende ouders zijn door de leerkrachten van deze
groepen uitgenodigd. Bij de adviesgesprekken van groep 8 worden de leerlingen ook verwacht.

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 opnieuw deel aan de actie Schoenmaatjes. Inmiddels hebben alle kinderen de
bijbehorende folders ontvangen. Vanaf 5 november kunnen kinderen en ouders gevulde en versierde
schoenendozen inleveren op school. De actie sluit op dinsdag 20 november. We hopen dat er veel
kinderen/gezinnen aan deze actie willen meedoen.

PLEEGOUDERS GEZOCHT
Van 31 oktober t/m 7 november is het de landelijke Week van de Pleegzorg. Op dit moment zijn er in
Nederland 19.000 pleegkinderen. In Zevenaar zijn er vijf kinderen waarvoor nog geen pleeggezin is gevonden.
Daarom doen we als school mee aan een wervingsactie van de Gemeente Zevenaar in samenwerking met Entrea
Lindenhout. Vanaf 31 oktober hangt er een spandoek aan ons schoolhek met de oproep om pleegouder te
worden. Is pleegouder worden misschien iets voor jou?
Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk
Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen gezin. Dat vinden we toch allemaal? Maar soms
kunnen kinderen om uiteenlopende redenen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Voor deze
kinderen zoekt Entrea Lindenhout een plek in een pleeggezin. Een gezin, waar kinderen in een gewone
gezinssituatie zijn, waar ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien. Voor een paar maanden, een paar jaar
maar bijvoorbeeld ook voor één of twee weekenden in de maand, of twee dagen in de week. En het liefst in
hun eigen omgeving, zodat ze hun eigen vriendjes houden en hun eigen school of sportclub kunnen blijven
bezoeken. Kun jij een plekje bieden?
Wat doet een pleegouder?
Als pleegouder vang je kinderen of jongeren op die vaak al veel hebben meegemaakt. Je biedt ze een stabiele
basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien, tot ze weer teruggaan naar hun ouders of zelfstandig gaan wonen.
Je deelt de opvoedtaak met de ouders, of het kind nu tijdelijk of voor langere tijd bij je verblijft. De inzet is
dat de eigen ouders de opvoeding weer op zich nemen als dat kan. In je pleegouderschap krijg je
ondersteuning en begeleiding van een pleegzorgbegeleider.
Wil jij pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg? Kijk dan eens op www.ikwilpleegouderworden.nl
en bezoek een informatieavond. Het kan zomaar voor een kind uit jouw buurt zijn.

INFO AVONDEN VAN HET LIEMERS COLLEGE EN HET CANDEA COLLEGE
Eind november zijn er informatieavonden voor de ouders van groep 8 op het Liemers en het Candea College.
Ouders van de leerlingen van groep 8 hebben hier al meer informatie over ontvangen.
VOLGENDE INFOBULLETIN
Het volgende infobulletin komt uit op maandag 3 december.

Infobulletin nr. 4 november 2018, OBS Het Kofschip

5

