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SINTERKLAASFEEST 5 DECEMBER
Op 5 december vieren we Sinterklaas. De deur gaat op 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. Mocht het deze ochtend regenen, dan
gaan we iets later naar het plein. 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 deze ceremonie gaan alle kinderen met hun leerkracht naar binnen voor het feest. Na de
intocht zou het fijn zijn als er een aantal ouders willen helpen met het sjouwen van de banken terug naar het
speellokaal. De groepen 3 en 4 blijven 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.
We zijn op deze dag allemaal om 12.00 uur uit.

ACTIE SCHOENMAATJES
De actie Schoenmaatje heeft 27 gevulde dozen opgeleverd. De ouders van de ouderraad
hebben ervoor gezorgd dat alle dozen goed gevuld en gecontroleerd zijn. De dozen zijn
door Miranda Koskamp opgehaald en naar Doetinchem gebracht. Hartelijk dank aan
iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie.

DOE-AVOND KERST 10 DECEMBER VANAF 19.00 UUR
Na 5 december worden alle Sintspulletjes weer opgeruimd, want Kerstmis staat alweer snel voor de deur!
Op maandagavond 10 december gaan we de school in kerstsfeer brengen. Heeft u tijd en zin om ons te helpen?
Dan bent u van harte welkom. Vele handen maken licht werk. We starten om 19.00 uur.

18 DECEMBER: KERSTSTUKJES MAKEN MET OUDERHULP
Op dinsdagmiddag 18 december gaan alle kinderen kerststukjes maken. Het is de bedoeling dat u uw kind
hiervoor een tasje met de volgende spulletjes meegeeft:

een bakje met een stukje oase erin

groene takjes

kleine kerstversiersels zoals klokjes, kerstballetjes etc.

kaarsje of waxinelichtje
Zet de naam van uw kind op de tas en geef deze op 17 of 18 december mee naar school. We willen graag dat
de kleuters het al op maandag 17 december meenemen!
Om alles goed te laten verlopen, zou het fijn zijn als er ouders zijn die helpen bij het maken van de
kerststukjes. Het gaat om twee ouders per groep. U kunt u opgeven bij de groepsleerkracht. Verder willen we
u vragen uw kind(eren) een glazen potje of een glaasje mee te geven waar wij dan tijdens de kerstviering een
waxinelichtje in doen.
Nog even de data op een rijtje:

Maandag 17 december: alle kleuters nemen spullen mee voor kerststukjes + een glazen potje

17 of 18 december: alle kinderen nemen spullen mee voor kerststukjes + een glazen potje

Dinsdag 18 december vanaf 13:15 uur: kerststukjes maken in alle groepen met hulpouders!
U komt toch ook helpen?
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20 DECEMBER: KERSTVIERING EN BUFFET
De kerstviering en het buffet is dit jaar op donderdag 20
december. Alle kinderen gaan door de hoofdingang naar binnen,
waar ze worden verwelkomd door de Kerstman en een koor.
Ondanks het feit dat de kinderen van de groep 3 en 4 in hun eigen
klas eten, willen we toch graag dat zij ook door de voordeur van
het hoofdgebouw naar binnen gaan en door de uitgang van de
kleuters weer naar buiten. Zij kunnen dan het pad van de lichtjes
volgen naar hun eigen lokaal.
Vanaf 17.30 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen naar
binnen met het eten voor het buffet. De kerstviering start om
17:45 uur en is om 19 uur afgelopen.
Uitnodiging voor alle ouders/verzorgers
U wordt van harte uitgenodigd voor een drankje vanaf 17.45 uur in de speelzaal. Kinderen van ons schoolkoor
zullen rond 18.50 uur een optreden verzorgen. Om 19.00 uur kunt u dan uw kind in de klas ophalen.
Voor de kerstviering van donderdag 20 december vragen we u lantaarns met een kaars of waxinelichtje te leen
om het schoolplein te verlichten. Graag inleveren op woensdag 19 december in de hal, voorzien van de naam
van uw kind en de groep. Vrijdag 21 december geven wij de lantaarns dan weer mee aan uw kind.
Op vrijdag 21 december gaan alle leerlingen van groep 3 t/m 8 gewoon naar school. Om 12 uur is iedereen uit
en begint de kerstvakantie.
Meer informatie over de kerstviering en het buffet vindt u in de uitnodiging aan het eind van dit infobulletin..
FOTO’S SCHOOLFOTOGRAAF

Heeft u de schoolfoto’s al besteld? Of wilt u nog
foto’s bijbestellen? Gebruik dan deze kortingscode.

INFO VANUIT DE OR
Door de enorme opkomst was de doe-avond voor Sint op 20 november jl. een groot succes. Een hartelijk
dankjewel voor alle hulpouders. Vele handen maken licht werk. Mogen wij ook weer rekenen op uw hulp
tijdens de doe-avond Kerst? Op maandag 10 december a.s. gaan we de school in kerstsfeer brengen. Mocht u
die avond tijd hebben om te helpen, dan bent u van harte welkom.
De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest op school zijn geregeld. Nu gaan we met volle kracht verder met
het organiseren van een gezellige Kerstviering voor de kinderen. Voor ouders bestaat er weer de mogelijkheid
om tijdens het Kerstbuffet van de kinderen in school te wachten. Meer informatie over de Kerstviering leest u
in dit infobulletin.
Het Kofschip heeft een Ouderraad en een Partnerschapsteam. Om meer inzicht te krijgen in elkaars
activiteiten nemen leden van de Ouderraad deel aan bijeenkomsten van het Partnerschapsteam en vice versa.
De vertegenwoordiger van het Partnerschapsteam heeft in de laatste vergadering van de Ouderraad een
toelichting gegeven op de visie van het Partnerschapsteam. Waar de Ouderraad zich voornamelijk concentreert
op activiteiten voor de kinderen, richt het Partnerschapsteam zijn aandacht op betrokkenheid van de ouders
bij de activiteiten op school. Doelstelling is om elkaar te versterken bij activiteiten waar beide teams bij
betrokken zijn. Zo zullen vertegenwoordigers vanuit het Partnerschapsteam meedenken bij de organisatie van
de Kerstviering.
Heeft u nog een vraag aan ons? Mail ons gerust via or.het-kofschip@liemersnovum.nl . Uiteraard kunt u ons ook
persoonlijk benaderen.
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INFO VANUIT DE MR
Op geplande MR-vergadering van woensdag 21 november is niet doorgegaan i.v.m. te weinig nieuwe informatie
over bepaalde agendapunten. De eerstvolgende MR-vergadering is woensdag 23 januari.

INFO VANUIT HET PARTNERSCHAPSTEAM
De leden van het partnerschapsteam zijn op dit moment ondersteunend bezig met de workshopavond van 15
januari. Daarnaast proberen ze actief mee te denken met de organisatie van de kerstviering. Het team is nog op
zoek naar nieuwe leden. Heeft u belangstelling, neemt u dan contact met Maria Grob.

VERPLEEGHUIS GROEP 1-2
Zoals ieder jaar brengen we met de kleuters bezoekjes aan verpleeghuis ‘Liemerije’. Hiervoor zijn de volgende
data gepland.

groep 1-2c op donderdag 31 januari

groep 1-2a op donderdag 14 maart.

groep 1-2b op donderdag 16 mei.
Vindt u het leuk om bij dit uitstapje te assisteren, neem dan contact op met de juf van uw kind.
Op donderdag 13 juni komen de bewoners gezellig bij ons op visite.

GROEP 6 NAAR VERPLEEGHUIS
Al jaren gaan groep 6 leerlingen naar verpleeghuis De Liemerije om samen met de bewoners deel te nemen aan
een activiteit. Eerst was dit een kookactiviteit, sinds vorig schooljaar doen ze mee met de spelochtend. Vanaf
maandag 14 januari 2019 gaan leerlingen van groep 6 om de beurt in kleine groepjes naar De Liemerije om met
de bewoners gezelschapsspelletjes te spelen.

TRAKTATIES
Op Het Kofschip besteden we veel aandacht aan gezondheid. We hebben fruitdagen
ingesteld en er staat een waterreservoir voor de kinderen in de school. Doel hiervan
is dat kinderen gezonde tussendoortjes eten en minder gezoete drankjes drinken.
Het was altijd een goede gewoonte dat kinderen op hun verjaardag ‘gezonde’
traktaties meenamen. De laatste tijd zien we echter weer regelmatig traktaties die
vooral bestaan uit snoep.
We zouden het fijn vinden als u uw jarige kind een traktatie meegeeft die gezond
is. Op internet zijn tal van websites met gezonde traktaties vinden, bv. op
http://www.gezondtrakteren.nl

OPGAVE KINDEREN VAN 2015, 2016 EN 2017
Ook al is het schooljaar nog lang niet voorbij, toch zijn we al bezig met de formatie voor het nieuwe
schooljaar. Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen in 2019, 2020 en 2021 is het
prettig om al te weten hoeveel aanmeldingen we voor deze jaren hebben. Als u een zoon of dochter heeft die
geboren is in 2015, 2016 of 2017 en u heeft hem of haar nog niet opgegeven, dan kunt u bij de directie een
aanmeldformulier halen en weer inleveren. We kunnen deze gegevens dan in de administratie verwerken en
een goede planning van de groepen maken.

15 JANUARI WORKSHOPAVOND: NEEM EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN HET KOFSCHIP
Net als vorig jaar willen we u een kijkje geven in de keuken van Het Kofschip. We organiseren samen met het
partnerschapsteam en KOV Zonnekinderen op dinsdag 15 januari een avond vol interessante workshops voor
ouders. De avond is ook toegankelijk voor belangstellenden die geen kinderen bij ons op school hebben. We
zullen tijdens de workshops informatie met u delen over verschillende vakken/lesinhouden die wij als Kofschip
belangrijk vinden.
U kunt zich inschrijven voor verschillende workshops. De meeste workshops zijn voor ouders van alle groepen,
er zijn enkele groeps-gebonden workshops.
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De avond ziet er als volgt uit:
19.30 uur:
inloop met koffie en thee
19.45 uur :
1e workshopronde
20.30 uur:
wisselen
20.40 uur:
2e workshopronde
21.30 uur:
gezamenlijke afsluiting.
U kunt kiezen uit de volgende workshops:
1. Met woorden in de weer - Hoe geven we op Het Kofschip actief vorm aan de ontwikkeling van de
woordenschat in de groepen 3 t/m 8?
2. LOGO 3000 - Hoe werken we aan een doelgerichte woordenschatontwikkeling in de
kleutergroepen en in samenwerking met Zonnekinderen?
3. Beleef Kanjertraining - over de lessen Kanjertraining; voor vertrouwen, veiligheid, rust en
wederzijds respect; groep 1 t/m 8, maar speciaal ook voor nieuwe ouders
4. Snappet – wat is een Snappet, wat doen de leerlingen erop en hoe monitoren de leerkrachten de
vorderingen van de kinderen? Groep 4 t/m 8
5. Voorlezen – Waarom is dit zo belangrijk, hoe doen wij dat en hoe kunt u dit thuis aanpakken?
Groep 1-2
6. Arts & Activities – Kunst op Het Kofschip; hoe geven wij vorm aan deze middagen, wat leren de
kinderen en waarom doen we dit? Groep 3 t/m 8
7. Blink zaakvakken – geschiedenis aardrijkskunde in een modern jasje, groep 4 t/m 8
8. De regeltjes en de riedeltjes - een workshop over ons spellingonderwijs. Groep 4 t/m 8
U krijgt via deze workshops meer inzicht in wat we op Het Kofschip doen en hoe ons onderwijs in elkaar zit.
We denken dat we een zeer gevarieerd aanbod voor u hebben en hopen dat uw interesse is gewekt. Geef u
snel op! We hopen op een grote opkomst.
U kunt op onderstaand invulstrookje drie voorkeuren voor twee te volgen workshops aangeven. Doe dit door
de cijfers 1 tot en met 3 voor de workshops van uw keuze te schrijven.
We maken dan een goede planning.

Naam _______________________________________
Ouder van ___________________________________________________ in (de) groep(en)
Belangstellende: ________________________________________________
Geeft zich op voor de workshopavond op 15 januari.
Voorkeur voor de workshops die ik graag zou bezoeken:
________
Met woorden in de weer groep 3 t/m 8
________
LOGO 3000 groep 1-2
________
Beleef Kanjertraining 1 t/m 8
________
Snappet groep 4 t/m 8
________
Voorlezen groep 1-2
________
Arts & Activities; Kunst op Het Kofschip groep 3 t/m 8
________
Blink zaakvakken groep 4 t/m 8
________
De regeltjes en de riedeltjes; spelling groep 4 t/m 8
U kunt dit strookje inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind. Graag vóór 7 december.

KERSTVAKANTIE
Op vrijdag 21 december om 12.00 uur sluit de school en start de kerstvakantie. We wensen
alle kinderen en hun familie gezellige feestdagen toe en een hele fijne vakantie! We starten
maandag 7 januari weer.
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Uitnodiging voor alle kinderen van groep 1 t/m 8
voor het kerstbuffet op donderdag 20 december van 17.45 tot 19.00 uur.
Om 17.30 gaat de deur open.
Hallo allemaal,
Op donderdag 20 december houden we een kerstbuffet op school.
Iedereen maakt voor die avond thuis hapjes voor ongeveer vijf kinderen. In de klas maken we er een
mooi buffet van.
Ideetjes voor wat je zou kunnen maken: gevulde eieren, stokbrood met salade, bladerdeeghapjes,
stukjes kaas/worst, pizza, enz. Als je iets meebrengt dat warm moet blijven, neem dan ook een
warmhoudplaatje mee. Het hapje dat je meeneemt moet wel helemaal klaar zijn.
Schrijf op de lijst die in de klas hangt wat je meeneemt, zodat niet iedereen hetzelfde maakt. Voor
het buffet willen we maximaal drie zoete gerechten en één toetje. Dit is om te voorkomen dat er
alleen maar zoetigheid is en er te veel nagerechten zijn.
Neem woensdag 19 december een plastic tas mee met daarin een bord, bestek en beker (alles
voorzien van je naam).
We wensen iedereen een gezellige en lekkere avond toe. Zorg dat je er op tijd bent!
Let op: groep 3 en 4 zitten in hun eigen lokaal. Ze komen eerst door de voordeur van het hoofdgebouw
naar binnen, gaan dan via de kleuteruitgang weer naar buiten en volgen zo de lichtjes naar hun eigen
groep.

Uitnodiging voor alle ouders/verzorgers
U wordt van harte uitgenodigd vanaf 17:45 iets te komen drinken in de speelzaal. Om 19.00 uur kunt
u dan uw kind in de klas ophalen.
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