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ARTS & ACTIVITIES
In de afgelopen periode is er tijdens de lessen A&A gewerkt aan het thema
‘Kubisme’. U heeft de prachtige werkstukken die zijn gemaakt vast al in de
klassen gezien. Op de ‘Wall of Fame’ aan de achterkant van het keukentje
hangt een selectie van de mooiste kunstwerken uit de verschillende groepen.
De komende weken werken de kinderen in de A&A lessen niet volgens een
kunststroming. In mei en juni wel weer, dan gaan we starten met de laatste
kunststroming van dit jaar: Expressionisme

TERUGBLIK RIJKSMUSEUM
Op dinsdag en donderdag 5 en 7 februari zijn de groepen 5 tot en met 8 met de bus naar het Rijksmuseum in
Amsterdam geweest. De groepen 5 en 6 hadden het bezoek op school al voorbereid, door in de geschiedenis van de
ontdekkingsreizigers en de tijd van de VOC te duiken. In het museum gingen ze op zoek naar sporen van deze
ontdekkingsreizigers: Chinees porselein, op schaal nagebouwde schepen en schilderijen van de plekken waar de VOC
handel dreef. Natuurlijk ontbrak een bezoekje aan de Nachtwacht niet. Na de rondleiding in het museum mochten de
leerlingen met zelfgemaakte inkt een schatkaart tekenen.
De groepen 7 en 8 hadden hun bezoek aan het Rijksmuseum in de weken voorafgaand aan het bezoek ook grondig
voorbereid. Ze deden in groepjes onderzoek naar het leven en werk van Rembrandt, de boekenkist van Hugo de Groot
en de overwintering op Nova Zembla. Tijdens de rondleiding in het museum bekeken ze kunstwerken over die
periodes. De afsluiting van de les bestond uit een toneelstuk: in een 17de-eeuws theater speelden de leerlingen met
professionele acteurs verhalen over hun eigen personages.
Twee geschiedenislessen die de kinderen nooit meer zullen vergeten!

1 MAART: CARNAVAL
Op vrijdag 1 maart gaan alle remmen los tijdens ons jaarlijkse carnavalsfeest! We hopen
dat alle kinderen vrolijk verkleed op school komen.
De kinderen gaan bij binnenkomst die ochtend gewoon naar hun eigen groep. Ook de
kinderen van groep 3 en 4 gaan eerst naar hun eigen lokaal. Vanaf 8.20 uur verzamelen
we ons allemaal op het plein van de school. Daar starten we om 8:30 uur samen met de
Lindenhage. Ook ouders zijn van harte welkom op het plein. U mag plaatsnemen achter
de kinderen.
Vervolgens gaan we naar binnen en houden ons carnavalsfeest. Voor de groepen 3 tot en met 8 organiseren we een
talentenjacht: ‘Kofschip got talent’, waar kinderen die tijdens de voorrondes in de klas gekozen zijn mogen
goochelen, zingen, dansen e.d. De winnaar van de talentenjacht krijgt de Kofschip Got Talent-bokaal!
De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken voor de kleine pauze mee te nemen. Dit wordt verzorgd door
school. Om 12 uur sluit de school en mag iedereen naar huis.

3 MAART: GROEP 8 DOET MEE AAN BOEMELPARADE
De Stichting ‘Vrienden van Carnaval in Boemelburcht’ heeft de Zevenaarse basisscholen gevraagd mee te doen aan de
grote Boemelparade op carnavalszondag 3 maart 2019. Zij willen de jeugd kennis laten maken met het Zevenaarse
carnaval door hen erbij te betrekken en de kinderen een prominente rol te geven tijdens de optocht.
Op Het Kofschip verzorgt Edwin Onnart in samenwerking met het Element gastlessen ter voorbereiding op de
Boemelparade. In een drietal lessen maakt hij samen met de kinderen van groep 8 een start, zodat Het Kofschip goed
voor de dag komt tijdens de Boemelparade.
Omroep Gelderland heeft opnames in de groep gemaakt terwijl de leerlingen aan het knutselen waren voor de
optocht. U kunt deze opnamen terugzien op de website van Omroep Gelderland.
Wij doen mee aan de Boemelparade met onze groep 8. Komt u ons op zondag 3 maart aanmoedigen?

18 MAART: ACTIE - ZWERFAVAL MOOI NIET !
In de week van 18 maart start de landelijke actie ‘Schoon, heel gewoon’. Natuurlijk doet Het Kofschip weer mee! Op
dinsdag 19 maart houden we de Opruimdag Zwerfafval.
Kinderen uit verschillende groepen ruimen het afval rondom de school op.
Ter voorbereiding op de actie zijn er al verschillende (gast) lessen en activiteiten in het kader van opruimen van afval
geweest.
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15 MAART: SCHOOL DICHT I.V.M. LANDELIJKE STAKING
Zoals u vast al in de media heeft gehoord, organiseert
De Algemene Onderwijsbond (AOb) samen met
vakbond FNV op 15 maart a.s. een nationale staking in
het basis-, middelbaar en hoger onderwijs.
Verschillende actiegroepen, zoals PO in Actie en VO in
actie, steunen de staking.
Vakbond CNV Onderwijs – met ruim 50 duizend leden
de op één na grootste onderwijsbond – doet niet mee
met de staking.
Het College van Bestuur van Liemers Novum
onderschrijft het standpunt van CNV Onderwijs. Twee
keer heeft het bestuur de salarissen doorbetaald. Bij
de komende staking van 15 maart a.s. zullen ze dit niet meer doen.
Elke werknemer heeft echter het recht om te staken. Wij berichtten u al eerder hierover. Het team van Het Kofschip
dat werkt op 15 maart heeft unaniem gekozen om gebruik te maken van dit recht. Dat betekent dat de school geheel
gesloten is. Wanneer u voor uw kind of kinderen gebruik maakt van kinderopvang Zonnekinderen, dan geldt het
volgende: Zonnekinderen zal de hele dag open gaan om kinderen op te vangen die regulier op vrijdag hun locaties
bezoeken. Ouders van kinderen die op andere dagen komen, kunnen een aanvraag doen voor extra afname of een
ruildag. Ouders die normaal gesproken geen opvang bij Zonnekinderen afnemen, kunnen op 15 maart ook niet bij hen
terecht en zullen derhalve op zoek moeten naar een andere oplossing.
Uiteraard snappen wij dat u hier mogelijk hinder van ondervindt. En natuurlijk hebben wij dit in onze overwegingen
meegenomen, maar we hebben er toch voor gekozen om deze dag te staken. We hebben de afgelopen weken aan den
lijve ondervonden hoe moeilijk het is om kwaliteit te blijven garanderen wanneer collega’s ziek zijn en er geen
vervanging te vinden is voor de groep van uw zoon/dochter.
Wij hopen op uw begrip.

VRAGENLIJST WORKSHOPAVOND
Afgelopen 15 januari heeft Het Kofschip voor de tweede keer op rij een Workshopavond georganiseerd. Een avond
bestemd voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden om meer inzicht te geven in onze onderwijsvisie, de
lesinhouden en de methodes die wij gebruiken in ons onderwijs. Deze avond is door de deelnemers als positief ervaren
en wordt als meerwaarde gezien om beter inzicht te krijgen in dat wat Het Kofschip de kind(eren) te bieden heeft.
Wij hebben voor deze workshopavond (voorlichtingsavond) gekozen, omdat er onder de ouders behoefte was meer te
weten te komen over wat de leerlingen nu precies in de klas doen. Ondanks deze behoefte, was de opkomst van beide
avonden laag.
Via de mail hebben we u gevraagd om een vragenlijst in te vullen en op school in te leveren. Met de antwoorden op
de vragen krijgen we inzichtelijk of deze behoefte er nog is en op welke manier Het Kofschip deze eventuele behoefte
het best invullen. Met andere woorden: wat wilt u en op welke manier?

21 MAART: VOORSTELLING GRRR…APPJE GROEP 5 T/M 8
Op 21 maart gaan de leerlingen van groep 5-8 naar het Musiater voor de
voorstelling ‘Grr…appje’. In deze voorstelling zien we een verlegen jongen met
veel danstalent in aanraking komen met social media. Hij grijpt deze kans om zo
makkelijker vrienden te maken. In vertrouwen vertelt hij openhartig over zijn
liefde voor dans en de muziek van Ramses Shaffy, omdat zijn ouders hem
vernoemd hebben naar diens grootste hit ‘Sammy’. Zijn muziekvoorkeur is
grappig, wordt Sammy verteld, en van grappig wordt het stom en wordt hij ineens
stom gevonden. Vindt Sammy kracht in de muziek van Ramses Shaffy om zich door
het cyberpesten heen te slepen?
Danser Redouan Ait Chitt (van ‘Je zal het maar hebben’, BNN/VARA) geeft met
zijn fysieke beperkingen de voorstelling een extra laag.
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22 MAART: PANNENKOEKDAG - KOFSCHIP BAKT VOOR OUDEREN
Op vrijdag 22 maart is het Nationale Pannenkoekdag.
Natuurlijk doet Het Kofschip weer mee: we gaan
pannenkoeken bakken voor ouderen in Zevenaar.
Kinderen van onze school bakken deze pannenkoeken
samen met ouders en brengen ze ook zelf rond.
Ouderen
Bent u ouder dan 60, woont u in Zevenaar en wilt u op
22 maart twee lekkere gratis pannenkoeken van ons? Mail dan naar willemwienholts@gmail.com of bel hem op
0619538081. Bellen naar school kan ook: 0316-525619. Vraag dan naar juf Maria. Bij de aanmelding graag vermelden:
naam, adres, hoeveel personen en eventueel telefoonnummer.
Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt op 22 maart tussen 12.00 en 13.00 uur twee gratis pannenkoeken per persoon
van de kinderen. Meld u dus aan!
Kinderen:
Helpen jullie mee?
Woont je opa of oma in de buurt of heb je een lieve buurman of buurvrouw die we blij kunnen maken met een
pannenkoek? Vraag of ze op vrijdag 22 maart twee pannenkoeken van Het Kofschip willen ontvangen. Als ze hun adres
en hun naam opgeven, zorgen wij ervoor dat het geregeld wordt!
Ouders en kinderen:
Wil je vader of moeder meehelpen met het bakken?
We kunnen nog heel wat bak-ouders gebruiken. Voor de materialen wordt gezorgd. Samen met een groepje kinderen
bakt u pannenkoeken, waarna deze samen worden rondgebracht. In principe wordt er gebakken door de leerlingen uit
de hoogste groepen. Natuurlijk doet uw eigen kind ook mee als u zich aanmeldt!.
Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Maria of Willem Wienholts.
Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo, Zevenaar.

21 MAART: FIETSCONTROLE. 9 APRIL: FIETSEXAMEN GROEP 7
In april wordt het verkeersexamen voor groep 7 gehouden. Dit examen
bestaat een theoretisch en een praktisch deel. Op donderdag 4 april wordt de
theorie afgenomen en op dinsdag 9 april is het praktijkexamen aan de beurt.
Voor dit praktijkexamen hebben de kinderen een goed werkende fiets nodig.
Daarom controleren we de fietsen op donderdag 21 maart. U heeft dan nog
voldoende tijd om eventuele reparaties te laten uitvoeren.
De fiets









wordt gecontroleerd op:
een werkende bel
deugdelijke remmen
goede trappers
vastzittende spaken
stevig zadel
handvatten
spanning en profiel van de banden
een goed afgestelde ketting

Aan u als ouder de vraag ervoor te zorgen dat de fiets van uw kind goed in orde is. Uiteraard is het de bedoeling dat
de gecontroleerde fiets ook gebruikt gaat worden bij het praktijkexamen van 9 april. Als uw kind géén goede fiets
heeft, dan kan het niet deelnemen aan het fietsverkeersexamen.
De leerlingen krijgen ruim voor de afname van het praktijkexamen een route mee, zodat ze deze alvast met u kunnen
oefenen.

27 MAART: STUDIEDAG LIEMERSNOVUM
Op woensdag 27 maart hebben de leerkrachten van Het Kofschip een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

1 APRIL: VOLGENDE INFOBULLETIN
Op maandag 1 april komt het volgende infobulletin uit.
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