OBS HET KOFSCHIP
Platanenlaan 1 * 6903 DK Zevenaar * Telefoon 0316 - 525619
e-mail: directie.het-kofschip@liemersnovum.nl website: www.het-kofschip.nl

ma

1 april

8

Infobulletin komt uit

15

22 /29 april

6 mei

Eindtoets groep 8

meivakantie

Infobulletin mei komt uit
OR vergadering 19.45 uur

di

2

9

16

23 / 30

7

Praktisch verkeersexamen groep 7

Eindtoets groep 8

Meivakantie

Hoofdluiscontrole

Voorstelling in Musiater
voor groep 1-4 12.45
uur

wo

3

10

17

24 / 1 mei

8

Slagwerk groep 7-8

Slagwerk groep 7-8

Eindtoets groep 8

Meivakantie

Slagwerk groep 7-8
Gastles Imker voor de kinderen
van groep 5 en 6.

Aanmelden A4D
11.45-12.30 uur

MR-vergadering 20.00 uur
Voorlichtingsavond
voor groep 7 en 8 over
aansluitingstoets PO-VO
en eindtoets

do

4

11

18

25 / 2 mei

Paasontbijt
Zwemmen
groep 4 t/m 8

Meivakantie

12

19

26 / 3 mei

10

Koningsspelen voor
groep 1 t/m 8
Aanvang school
9.30 uur.
Groep 1 t/m 4
9.30-12.00 uur
Groep 5 t/m 8
9.30-14.30 uur

Goede vrijdag
Alle kinderen vrij

Meivakantie

New Voices workshop groep 7 - 8

Theorie
verkeersexamen
Groep 7

vr

5

9

Start meivakantie

za

6

13

20

27 / 4 mei

11

zo

7

14

21

28 / 5 mei

12

Infobulletin nr. 8 april 2019, OBS Het Kofschip

1

PERSONELE ZAKEN
Juf Inge van groep 7 is aan het re-integreren. Ze is nog niet volledig hersteld voor al haar werkdagen. Vanaf maandag 1
april zal juf Inge op de maandagen volledig voor de groep staan. Afgelopen maandag hebben we daarom afscheid
genomen van vervangster juf Anita. Meester Patrick blijft juf Inge tijdens haar ziekteverlof op de dinsdag en woensdag
vervangen.
Ook juf Veronica is aan het re-integreren en komt geleidelijk terug voor de groep. Na de meivakantie zal juf Veronica
voor de woensdag hersteld gemeld worden. Voor de vervanging op de maandag en dinsdag blijft juf Manon. Juf Karen zal
op donderdag de groep blijven draaien.
Voor 1-2C verandert het na de meivakantie weer naar de situatie van vóór het ziekteverlof van juf Veronica. Namelijk:
maandag juf Karen, dinsdag tot en met donderdag juf Ingrid. Juf Silvia, de invalleerkracht op maandag in 1-2 C, zal op 15
april voor het laatst in deze groep invallen.

TIJDELIJKE HUISVESTING
Afgelopen vrijdag heeft u bericht ontvangen over de tijdelijke huisvesting van de school tijdens de bouwperiode. We zijn
erg blij dat de bouw nu eindelijk gaat beginnen.
Maar voordat we op 19 augustus kunnen starten op onze tijdelijke huisvesting, moet er nog een verhuizing plaatsvinden.
De kinderen van Het Kofschip hebben daarom op woensdag 3 en donderdag 4 juli vrij. Deze dagen worden door de
leerkrachten gebruikt om alles in te pakken en verhuisklaar te maken. Op vrijdag 5 juli worden onze spullen door een
verhuisbedrijf overgebracht naar de Guido Gezellestraat. De kinderen van groep 1 t/m 7 gaan die dag traditioneel nog
naar de bioscoop en daarmee sluiten we dan het schooljaar af.
Op maandag 19 augustus verwelkomen we iedereen op de Guido Gezellestraat. Een spetterende activiteit zal de start
zijn van een mooi schooljaar!
Het adres van onze tijdelijke locatie is: Guido Gezellestraat 42.

AANMELDINGEN VO AFGEROND
Net als vorig jaar is dit jaar het advies van de basisschool doorslaggevend voor de keuze van het voortgezet onderwijs. De
leerlingen van groep 8 moeten de Eindtoets nog maken, maar de aanmeldingen voor het voortgezet onderwijs zijn al
afgerond. De kinderen van groep 8 hebben de volgende adviezen gekregen:
VMBO
VMBO
VMBO
VMBO
VMBO

BB
BB/KB
KB
KB/MAVO
MAVO

0
1
3
3
7

VMBO MAVO/ HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO

1
7
6
2

Dit jaar gaan de 30 leerlingen naar de volgende scholen:
Liemers College
24
Candea College Duiven 5
School in Arnhem
1

PANNENKOEKENDAG WAS GROOT SUCCES
Vrijdag 22 maart was het Nationale Pannenkoekendag. Er werden door tien ouders en een dertigtal
kinderen pannenkoeken gebakken en bezorgd bij 60-plussers in Zevenaar. We kregen ontzettend leuke en
dankbare reacties.
Iedereen die ervoor gezorgd heeft om van deze dag een succes te maken: hartelijk bedankt!
Een speciaal woord van dank aan Jumbo Heemskerk, die kosteloos voor alle ingrediënten heeft gezorgd.
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PARRO: EEN NIEUW COMMUNICATIEMIDDEL
We willen op school een nieuw en makkelijker communicatiemiddel inzetten: de Parro
app. In de groepen 4, 7 en 8 loopt inmiddels een pilotversie. Binnenkort breiden we het
ook uit naar de andere groepen. Ouders van die groepen krijgen dan een uitnodiging via de
mail. In de bijlage bij dit infobulletin vindt u informatie over wat communiceren met Parro
inhoudt.

VAN DE OUDERRAAD
Wij zijn op zoek naar nieuwe OR-leden
Aan het einde van het schooljaar stopt een aantal OR-leden. Vindt u het leuk om mee te denken met het team, een
bijdrage te leveren aan de activiteiten en een stem te laten horen namens kind en ouder? Wordt dan OR-lid.
Onze vergaderingen zijn openbaar. Kom gerust eens kijken en meeluisteren tijdens ons overleg. Ons volgende overleg is
op maandag 6 mei om 19:45 uur. Heeft u interesse om per volgend schooljaar de OR te versterken, meldt u dan aan bij
juf Maria. Met aanvullende vragen kunt u natuurlijk ook altijd bij een van de OR-leden terecht.
Ouder- en schoolreisbijdrage
Gelukkig hebben we voor heel veel kinderen de ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje ontvangen, maar
helaas nog niet voor iedereen. Moet u nog betalen, denk er dan aan dit tijdig te doen.

VAN DE VERKEERSOUDERS
Fietsexamen
In april wordt het verkeersexamen voor groep 7 gehouden. Dit examen bestaat uit twee onderdelen: 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. De leerlingen krijgen ruim voor de afname van het
praktijkexamen een route mee, zodat ze deze alvast met u kunnen oefenen. Inmiddels zijn de fietsen van
de leerlingen door de verkeersouders gecontroleerd en indien er iets niet in orde was, is dit aan de
kinderen doorgegeven.
Aan u als ouder het verzoek ervoor te zorgen dat de fiets van uw kind goed in orde is. Uiteraard is het de
bedoeling dat het praktijkexamen van 9 april zal worden afgelegd op de door ons gecontroleerde fiets.
Als uw kind géén goede fiets heeft, dan kan het niet deelnemen aan het fietsverkeersexamen.

INSCHRIJVING AVONDVIERDAAGSE 2019 WOENSDAG 10 APRIL
Dit jaar wordt de avondvierdaagse gelopen van 20 t/m 23 mei 2019. Alleen kinderen van Het
Kofschip kunnen zich op school opgeven, dus geen broertjes en zusjes van een andere school.
De inschrijfkosten bedragen € 5,50 per deelnemer en dienen met de ingevulde strook bij inlevering
betaald te worden (s.v.p. met gepast geld).
Ter verduidelijking: de inschrijfkosten voor de avondvierdaagse zijn € 5,00. Wij hebben dit
verhoogd met € 0,50 om een traktatie voor de kinderen en u onderweg mogelijk te maken. Loopt u
alleen als begeleider mee, dan vragen wij ook € 0,50, ongeacht het aantal avonden dat u meeloopt.
Leerlingen uit groep 1, 2, 3 en 4 lopen 5 kilometer. Voor de leerlingen uit groep 1 en 2 vinden wij het noodzakelijk dat u
samen met uw kind de avondvierdaagse loopt.
Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 lopen 10 kilometer. De leerlingen uit groep 5 mogen kiezen tussen beide afstanden.
Op donderdag 16 mei ontvangt iedereen die zich heeft opgeven een lijst met de groepsindeling, aangevuld met
belangrijke mededelingen, zoals starttijden, e.d.
U kunt de volledig ingevulde strookje(s) met het geld, liefst gepast, op woensdag 10 april tussen 11:45 en 12:30 uur
inleveren tijdens de inschrijving in de hal van de school. Op de bar bij het keukentje liggen ook inschrijfformulieren.

KONINGSPELEN VRIJDAG 12 APRIL
Op vrijdag 12 april doen de leerlingen van groep 1 t/m 8 mee aan de Koningsspelen. Voor deze
dag hebben we aangepaste schooltijden. We starten deze dag pas om 9.30 uur, dus later dan
normaal. Voor de kleuters is het een terugkommoment, zij gaan immers normaal niet op vrijdag
naar school. Als het tijdstip van aanvang van deze sportdag een probleem is, neem dan contact
op met de leerkracht. Samen kunnen we misschien voor een oplossing zorgen.
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Voor groep 1 t/m 4 is er een sportprogramma rondom de school van 9:30-12:00 uur. De kinderen van de groepen 5 t/m 8
gaan op sportieve manier de strijd aan tegen teams van andere basisscholen. We verwachten de leerlingen van groep 5-8
deze dag met de fiets op school om 9:30 uur. Nadere informatie over tijden, kleding enz. komt via een aparte briefing.
Voor de Koningsspelen zelf zijn we nog op zoek naar begeleiders voor alle groepen. Wie helpt ons? U kunt zich opgeven
bij de leerkracht van uw kind.

PAASONTBIJT DONDERDAG 18 APRIL
Na een mooi Carnavalsfeest staat nu de volgende activiteit op het rooster. Op donderdag 18 april houden
we een paasontbijt. Uw kinderen hoeven dan niet thuis te eten, want dat doen we gezellig samen
op school.
We verwachten iedereen op de normale tijd op school. De kinderen mogen in pyjama, maar dit
hoeft niet. Als de kinderen in pyjama komen, moeten ze wel gewone kleren meenemen die ze na
het ontbijt aantrekken.
Iedereen gaat eerst naar het eigen lokaal. Om 8:15 uur gaan we allemaal naar het plein voor een gezamenlijke
ochtendgymnastiek, zodat we extra veel trek hebben in het feestelijke ontbijt. De ouders zijn bij het gymmen van harte
welkom. Is het onverhoopt slecht weer, dan zullen wij uitwijken naar de gymzaal. Hierbij kunnen de ouders helaas niet
aanwezig zijn, i.v.m. de beperkte ruimte. Duimen voor goed weer dus!
Denkt u eraan dat u uw kind wel eten en drinken meegeeft voor de eerste pauze en de lunch?

ZWEMMEN OP DONDERDAG 18 APRIL GROEP 4 T/M 8
Op donderdag 18 april mogen de kinderen van groep 4 t/m 8 zwemmen in het Lentebad. Voor deze activiteit is het
noodzakelijk dat we weten of kinderen in het bezit zijn van een zwemdiploma. Kinderen die niet in het bezit zijn van
een zwemdiploma mogen alleen in het ondiepe bad! Via de groepsleerkracht wordt navraag gedaan over het
zwemdiploma.

MEIVAKANTIE EN VRIJE DAGEN DIT SCHOOLJAAR
De rest









van dit schooljaar hebben we nog een aantal dagen vrij:
Goede Vrijdag
vrijdag 19 april
Meivakantie
20 april t/m 5 mei
Studiedag
vrijdag 24 mei
Hemelvaart en vrije vrijdag
30 en 31 mei
Tweede Pinksterdag
maandag 10 juni
Studiedag
vrijdag 21 juni
Extra vrije dagen verhuizing
woensdag 3 en donderdag 4 juli
Zomervakantie
6 juli t/m 18 augustus

SCHOOLREIS 27 MEI 2019
Op maandag 27 mei gaan we op schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan naar Megapret in Lievelde, de
groepen 3 en 4 naar Tivoli Berg en Dal en de groepen 5 t/m 8 naar Pretpark Hellendoorn. De kinderen en
ouders krijgen tegen die tijd via een brief de nodige informatie over deze dag.
Als u de bijdrage voor het schoolreisje nog niet heeft betaald, wordt u verzocht dit vóór donderdag 18
april te doen. Mocht u betalingsproblemen hebben, dan kunt u contact opnemen met juf Maria of
Stichting Leergeld de Liemers info@leergelddeliemers.nl 0316 764000

VOORSTELLING VOOR GROEP 1 T/M 4
Kinderen van groep 1 t/m4 gaan op dinsdag 9 april om 12.45 uur lopend naar het Musiater waar zij de voorstelling
Heimwee Kat gaan zien. Ze zijn ’s middags op tijd weer terug op school.
De voorstelling is gebaseerd op het boek 'Borre en de Nachtzwarte Kat'
“Wij hebben jou niet nodig,” snauwt Borre. “Whatever,” gaapt de kat. “Zelf whatever,” blaft de hond. Maar Roosje kan
haar ogen en oren niet afhouden van de kat: “Wat miauwt hij mooi…” Borre gromt: “Pfff. Kattengejank!”
Roosje en haar hond Borre hebben het fijn samen. Totdat de heimwee kat verschijnt. Roosje smelt voor zijn charmes,
maar Borre verzet hemel en aarde om deze irritante haarbal buiten te houden. Heimwee Kat danst, speelt, sprankelt,
lacht, knort en zingt over vriendschap, jaloezie en heimwee. Met live muziek en zang.
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MUZIEK VERRIJKT!
Al jaren wordt op Het Kofschip structureel muziekonderwijs gegeven. Daarnaast kunnen kinderen van groep 4 t/m 8
kennismaken met verschillende muziekinstrumenten. Onze leerlingen krijgen zo de kans om het mooie van muziek maken
ontdekken. Echter, wat als een kind het instrument nóg beter wil leren bespelen en daar enthousiast en gemotiveerd
voor is, maar er zijn niet voldoende financiële middelen om muzieklessen te betalen? Daarvoor is het fonds Muziek
Verrijkt! Kunstwerk en stichting Leergeld werken hierin samen. In de bijlage vindt u een digitale folder, waarin u kunt
lezen wat het fonds Muziek verrijkt! inhoudt, voor wie het bedoeld is en hoe financiële ondersteuning kan worden
aangevraagd.

DEFINITIEF VAKANTIEROOSTER 2019-2020
Dit is het definitieve vakantierooster voor het komend schooljaar:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaar (incl. carnaval)
Goede Vrijdag + 2e Paasdag
Meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaart en vrije vrijdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

14-10-2019 t/m 18-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020
24-02-2020 t/m 28-02-2020
10-04-2020 en 13-04-2020
27-04-2020 t/m 08-05-2020
21-05-2020 en 22-05-2020
01-06-2020
13-7-2020 t/m 21-08-2020

Studiedagen:
Er zijn vooralsnog twee studiedagen gepland:
o woensdag 25 maart 2020
Liemersnovum dag
o vrijdag 29 mei 2020
studiedag Kofschip
Mochten er nog andere dagen bij komen, dan zullen we u dit zo spoedig mogelijk melden.

VOLGENDE INFOBULLETIN
Het volgende infobulletin verschijnt op maandag 6 mei.
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