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HAPPY NEW YEAR!
De kerstvakantie ligt al weer achter ons, het jaar 2019 is begonnen. We hopen
dat iedereen fijne feestdagen heeft gehad, goed is uitgerust en met veel
energie begint aan dit nieuwe jaar!

PERSONELE INVULLING
Juf Veronica van groep 1/2B heeft zich helaas ziek moeten melden. Zoals het er nu uitziet zal haar herstel
enige weken duren. We wensen juf Veronica veel beterschap. Gelukkig hebben we een invalleerkracht voor
haar kunnen vinden. Juf Manon de Waard zal juf Veronica vervangen van maandag tot en met woensdag. Juf
Karen blijft gewoon op de donderdag in groep 1/2B staan.
Juf Inge van groep 7 is aan het re-integreren. Voorlopig wordt de maandag nog door een invalleerkracht, juf
Anita Vos, vervangen. Meester Patrick blijft op dinsdag tot en met vrijdag werken in groep 7.
We zijn blij dat we er, ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt, in geslaagd zijn voor beide groepen goede
invalleerkrachten te vinden,.

SCHOOLCONTACTPERSOON GEBIEDSTEAM ZEVENAAR: MARTIN KEIZER.
Vanaf deze week is iedere eerste maandagmorgen van de maand Martin Keizer aanwezig. Martin is lid van het
gebiedsteam Zevenaar en is onze schoolcontactpersoon. Wanneer kinderen of gezinnen hulp nodig hebben van
een hulpverlener, onderzoek nodig hebben of begeleiding zoeken moet dat bij de gemeente aangevraagd worden.
Martin kan u hierbij van dienst zijn. Wanneer u vragen heeft op dit gebied kunt u op deze momenten bij hem
terecht. Als u vragen heeft over de taak van het gebiedsteam kunt u ze stellen aan Martin of aan Stefanie (IBer). Ook kunt u de website www.goedvoorelkaardeliemers.nl bezoeken. Het eerstvolgende moment dat Martin
hier is, is op maandag 4 februari van 8.15 uur tot 10.00 uur. U hoeft geen afspraak te maken, maar kunt gewoon
komen. Wanneer u al wel weet dat u er zult zijn, kunt u ook via Stefanie een afspraak maken.
WORKSHOPAVOND 15 JANUARI : KIJKEN IN DE

KEUKEN VAN HET KOFSCHIP

Op dinsdag 15 januari houden we van 19.30-21.30 uur onze workshopavond: Kijken in de keuken van Het
Kofschip. Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur: Inloop met koffie en thee
19.45 uur: Opening en start van de eerste ronde
20.30 uur: Tweede ronde
21.15 uur: Gezamenlijke afsluiting en even napraten
21.30 uur: Naar huis
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. Bedoeld voor ouders van kinderen uit groep 1 t/m 8, maar speciaal ook voor
nieuwe ouders
4. Snappet – wat is een Snappet? Wat doen de leerlingen erop? Hoe monitoren we de vorderingen van
de kinderen? Voor ouders van leerlingen uit groep 4 t/m 8.
5. Voorlezen – Waarom is dit zo belangrijk? Hoe doen wij dat? Hoe kunt u dit thuis aanpakken? Vooral
voor ouders van kinderen uit groep 1-2.
6. Arts & Activities – Kunst op Het Kofschip. Hoe geven wij vorm aan deze middagen? Wat leren de
kinderen? Waarom doen we dit? Voor ouders van leerlingen uit groep 3 t/m 8.
7. Blink zaakvakken – geschiedenis aardrijkskunde in een modern jasje. Voor ouders van leerlingen
uit groep 4 t/m 8.
8. De regeltjes en de riedeltjes - een workshop over ons spellingonderwijs. Voor ouders van
leerlingen uit groep 4 t/m 8.
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Al veel ouders hebben zich voor deze avond opgegeven. Mocht u nog willen deelnemen, dan bent u van harte
welkom. Graag dan nog wel even een mailtje naar directie.het-kofschip@liemersnovum.nl met de keuze van de
workshops, zodat wij onze planning rond kunnen maken. Graag uiterlijk woensdag 9 januari.

LOVS-TOETSEN
Januari is de maand van de leerlingvolgsysteemtoetsen (LOVS-toetsen). Alle leerlingen krijgen een of meerdere
toetsen die door het CITO zijn gemaakt en bedoeld zijn om te kijken welk leerniveau het kind op de diverse
vakgebieden heeft gehaald. Kinderen kunnen niet ‘leren’ voor deze toetsen.
Bij het eerstvolgende rapport (22 februari, gr. 3 t/m 8) vindt u de uitslagen van deze toetsen.

KUNSTSTROMING KUBISME VANAF 15 JANUARI
De tweede kunststroming die we dit schooljaar onder de aandacht brengen, is het
kubisme. We starten hiermee op dinsdag 15 januari.
Het kubisme is een stroming binnen de moderne kunst van het begin van de 20e
eeuw. Het is een van de vier grote schilderstijlen (naast het dadaïsme, het
expressionisme en de abstracte kunst) in de Europese schilderkunst van de 20e
eeuw. De bekendste kubistische kunstenaar is Pablo Picasso, maar ook George
Braque maakte kubistische kunst.
De kenmerken voor kubisme zijn:
- verwarrend perspectief; een voorwerp werd van verschillende kanten geschilderd
- een tafel bekijken ze bijvoorbeeld van bovenaf maar ook vanaf de zijkant en van
onderaf. Alle perspectieven vind je tegelijk terug in een werk.
- collage (losse onderdelen door elkaar)
- alle is vereenvoudigd tot basisvormen als kubus, kegel en bol.
- kleur was minder belangrijk, er werden vooral grijze en bruine tinten gebruikt.

NATIONALE VOORLEESDAGEN 23 JANUARI T/M 2 FEBRUARI
Van 23 januari tot en met 2 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. De Voorleesdagen maken deel uit van
een landelijke campagne met als doel het voorlezen te stimuleren. De campagne is vooral gericht op de
kinderopvang en de jongste kinderen van de basisschool. De Nationale Voorleesweek, die het plezier van
voorlezen centraal stelt, is nodig omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen die al jong met voorlezen
kennismaken, ook op latere leeftijd vaker lezen. Behalve een bron van plezier is lezen een belangrijke sleutel
voor maatschappelijke deelname.
In het kader van de Landelijke Voorleesweek lezen op Het Kofschip woensdag 23 januari alle leerkrachten voor.
Ze doen dit niet in hun eigen groep, maar in de groep van een ander. Ook dit jaar werken we weer met
Zonnekinderen, Lindenhage en de bibliotheek aan een gezamenlijk thema: “Een huis voor Harry”. Dit thema
openen we gezamenlijk op maandag 21 januari.

Wilt u meer informatie over de Nationale Voorleesweek, kijk dan op www.nationalevoorleesdagen.nl. U kunt
hier ook goede voorleestips vinden.
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OPEN DAGEN VOORTZET ONDERWIJS DE LIEMERS
Liemers College
De open dag op het Liemers College is op 25 januari 2019. Tijdens de open dag kunnen leerlingen en leraren
alle vragen van groep 8 leerlingen beantwoorden. Tijdens de open dag kunnen leerlingen zelf aan de slag met
diverse doe-activiteiten, zoals bij techniek, muziek, biologie en natuurkunde. Alle boeken zijn te bekijken en
er worden rondleidingen gegeven door de gebouwen.
De open dag van het Liemers College vindt plaats op drie locaties.
Locatie Landeweer - Stationspoort 36, Zevenaar
Open van 17.00 tot 20.30 uur.
Voor leerlingen die naar vmbo-bb en vmbo-kb gaan.
Locatie Zonegge - Zonegge 07-09, Zevenaar
Open van 16.00 tot 19.30 uur.
Voor leerlingen die naar de mavo gaan. en Agora Liemers.
Locatie Heerenmäten - Heerenmäten 6, Zevenaar
Open van 17.00 tot 20.30 uur.
Voor leerlingen die naar havo of vwo gaan.
Candea College
Op woensdag 30 januari 2019 is de open dag voor schooljaar 2019-2020, die speciaal voor leerlingen is.
Leerlingen uit groep 7 en 8 zijn van harte welkom om het Candea College te komen verkennen. Deze middag
duurt van 16.00-20.00 uur en is op twee locaties: Eltensestraat 8 voor leerlingen die naar het vmbo sb/bb,
vmbo bb/kb, kb/mavo of voor de dakpanklas mavo/havo. Saturnus I is bedoeld voor leerlinge die naar havo of
vwo gaan. Bij twijfel is het ook mogelijk beide locaties te bezoeken.
Kinderen uit groep 7 / 8 en hun ouders kunnen dus alvast een kijkje gaan nemen op scholen voor voortgezet
onderwijs. Ga hier zeker naar toe met uw kind, zodat het zich alvast een voorstelling kunt maken van wat hem
of haar volgend jaar te wachten staat!
ALLE KINDEREN OP MAANDAG 18 FEBRUARI VRIJ

Alle kinderen hebben op maandag 18 februari vrij dit in verband met een studiedag van de leerkrachten.

RAPPORT EN CONTACTAVONDEN
Op vrijdag 22 februari krijgen de kinderen van de groepen 3 – 8 hun rapport mee naar huis. Vanaf 25 februari
worden de contactavonden voor de groepen 3 t/m 7 gepland, waarop we alle ouders verwachten. Voor de
groepen 6 en 7 nodigen we ook de leerlingen uit.
Voor de ouders en de leerlingen van groep 8 starten de adviesgesprekken al eerder. Ouders en leerlingen van
groep 8 worden hiervoor door de leerkrachten zelf uitgenodigd.
De kinderen van groep 2 krijgen geen rapport mee, maar voor hen is er n.a.v. de toetsresultaten wel een
contactavond. Ook hiervoor worden alle ouders uitgenodigd.
Voor de ouders van groep 1 bestaat de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen.
In het infobulletin van februari vindt u het schema en opgavestrookje van de verschillende middagen/avonden.

START SPELENDERWIJSORKEST VOOR DE KINDEREN VAN GROEP 5 T/M 8

25 JANUARI

Word muzikant bij het Spelenderwijs orkest van Het Kofschip! Op vrijdag 25 januari start het orkest bij ons op
school onder leiding van een muziekdocent van Kunstwerk! Musiater. De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen
hier binnenkort meer informatie over.
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Opgavestrookje workshopavond Het Kofschip
uiterlijk woensdag 9 januari inleveren.
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:
Omcirkel uw voorkeur.
1e workshopronde:
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.

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

4.

Snappet – wat is een Snappet, wat doen de leerlingen erop en hoe monitoren de leerkrachten
de vorderingen van de kinderen?

2e workshopronde:
5.

De regeltjes en de riedeltjes - een workshop over ons spellingonderwijs. Groep 4 t/m 8

6.

Voorlezen – Waarom is dit zo belangrijk, hoe doen wij dat en hoe kunt u dit thuis aanpakken?
Groep 1-2

7.

Beleef Kanjertraining - over de lessen Kanjertraining; voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect; groep 1 t/m 8, maar speciaal ook voor nieuwe ouders

8.

Blink zaakvakken – geschiedenis aardrijkskunde in een modern jasje, groep 4 t/m 8
U kunt dit strookje inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind of mailen naar
directie.het-kofschip@liemersnovum.nl
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