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OBS HET KOFSCHIP 
Platanenlaan 1 * 6903 DK Zevenaar * Telefoon 0316 - 525619 

e-mail: directie.het-kofschip@liemersnovum.nl  website: www.het-kofschip.nl 
 

 

ma 6 mei 13 20 27 3 juni  

 
 
 
 
 
 
 

Infobulletin komt uit 
 
Musicalworkshop groep 
7 en 8 
 
OR vergadering 19.45 
uur 

Groep 2 gaat wennen 
bij groep 3 
 
Musicalworkshop 7 en 8 
 
Start AMN toets groep 7 
(nieuwe entreetoets)  
 
Partnerschapsteam 
vergadering 19.30 uur 

Muziekpresentatie 
groep 4  t/m 8 in het 
Musiater. 
Zaal open vanaf  9.50 
uur. Belangstellenden 
welkom 
 
Groep 2 gaat wennen 
bij groep 3 
 
Musicalworkshop groep 
7en 8.  
 
Avondvierdaagse 

Schoolreis alle groepen  Infobulletin komt uit 
 
Groep 2 gaat wennen bij groep 3 
 
Techniekochtend groep 7 
 
Or vergadering 19.45 uur 

di 7 14 21 28 4 

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdluiscontrole  
 
Groep 7 naar bieb  

 
Juf Karen vanaf 12.30 
uur in groep 3. 

Groep 7 naar bieb  
Avondvierdaagse 
 

Groep 6 naar bieb  
 
Groep 5 excursie NME: 
Speuren in Loowaard 

 

wo 8 15 22 29  5 

 
 
 
 
 
 
 

Meester Nick jarig, 
feest  in groep 4 
 
Slagwerk groep 7-8 
 
Gastles Imker voor de 
kinderen van groep 5 
en 6. 
 
MR-vergadering   
19.00 uur 

Slagwerk groep 7 en 8 Avondvierdaagse 
 
 
 

  
Bootexcursie Doetinchem  
groep 7 

do 9 16 23 30  6 

 
 
 
 
 
 
 

 Groep 1-2 B naar het 
verpleeghuis 
 

Europese verkiezingen 
School stemlokaal 
 
Groep 6 excursie NME 
speuren in Loowaard 
 
Avondvierdaagse 

 Hemelvaart, vrije dag Techniekochtend groep 8.  

vr 10 17 24 31 mei 7 

 
 
 
 
 
 
 

 New Voices workshop 
groep 7 - 8 

Groep 3 leescafé Studiedag, alle 
leerlingen vrij  

Vrije dag   

za 11 18 25 Open dag 
muziekschool 

1 juni 8 

      

zo 12 Moederdag 19 26 2 juni 9 Pinksteren 
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PERSONELE ZAKEN 
 

Juf Inge van groep 7 is aan het re-integreren. Ze is nog niet volledig hersteld voor al haar werkdagen. Vanaf maandag 20 

mei zal juf Inge op de maandagen en dinsdagen volledig voor de groep staan. Meester Patrick blijft juf Inge tijdens haar 

ziekteverlof op de 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.  

 

PARRO: EEN NIEUW COMMUNICATIEMIDDEL 
 

We zijn bezig met een nieuw en makkelijker communicatiemiddel : de Parro app. 

Inmiddels wordt er in alle groepen meegewerkt. Begin juni zullen we dit systeem 

evalueren.  

 

 

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 na 

vanavond is maandag 3 juni 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  
 

Verkeersexamen groep 7 

In april hebben de leerlingen van groep 7 deelgenomen aan het verkeersexamen dat georganiseerd werd 

door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zevenaar. Alle kinderen zijn voor zowel het theorie- als het 

praktijkexamen geslaagd. Een mooie prestatie!  We bedanken de verkeers- en hulpouders voor hun 

medewerking aan het verkeerspraktijkexamen. 

 

MUZIEKPRESENTATIE GROEPEN 4-8 IN MUSIATER  MAANDAG 20 MEI 

Op maandagochtend 20 mei laten de leerlingen van groep 4 t/m 8 hun muzikale kunsten horen tijdens een 
eindpresentatie in het Musiater. Natuurlijk kunt u daar als belangstellende bij zijn. De zaal is open vanaf 9.50 uur. De 
voorstelling begint om 10.00 uur. De presentatie duurt ongeveer 45 minuten.   

AVONDVIERDAAGSE  20 TOT EN MET 23 MEI 2019 

 

Alle deelnemers voor de avondvierdaagse zijn inmiddels ingeschreven. Op donderdag 16 mei ontvangen ouders en 

kinderen de indeling van de groepen en de startmededelingen.   

 

MEIVAKANTIE EN VRIJE DAGEN DIT SCHOOLJAAR  
 

De rest van dit schooljaar hebben we nog een aantal dagen vrij:  

 Studiedag    vrijdag 24 mei 2019 

 Hemelvaart en vrije vrijdag 30 en 31 mei 2019 

 Tweede Pinksterdag  maandag 10 juni  2019 

 Studiedag     vrijdag 21 juni 2019 

 Extra vrije dagen verhuizing          woensdag 3 en donderdag 4 juli 2019 

 Zomervakantie    6 juli t/m 18 augustus 2019 
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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 

mei te doen.  Mocht u betalingsproblemen hebben, dan kunt u contact opnemen met juf Maria of 

Stichting Leergeld de Liemers info@leergelddeliemers.nl 0316 764000 

  

TALENTENFESTIVAL 12 JUNI  

 

Op woensdag  12 juni houden we onze jaarlijkse talentenfestival op het schoolplein. Alle kinderen mogen hier aan 

meedoen.  De kinderen uit groep 1-2 doen met de hele groep mee (o.l.v. de leerkracht) . 

Vanaf groep 3 kunnen kinderen zich individueel of in groepjes opgeven. Ze mogen een liedje zingen/playbacken of een 

ander bijzonder talent laten zien. Het is de bedoeling dat iedereen zelf zorgt voor de kleding en eventuele andere 

spullen. Het oefenen moet thuis gebeuren. Inschrijfformulieren kunnen vanaf  22 mei bij juf Karen worden opgehaald en 

ingeleverd.  

Er staan op het plein kraampjes waar u voor een klein bedrag diverse hapjes kunt kopen. U hoeft dus thuis niet te eten. 

Het festivalterrein is open vanaf 17.00 uur. Het festival begint om 17.30 uur. Iedereen is van harte welkom.  

 

Wilt u ons helpen?  

Wij zoeken nog mensen die lekkernijen willen maken die wij op deze avond kunnen verkopen. Bent u een ster in de 

keuken? Stuur dan een berichtje naar karen.vastbinder@liemersnovum.nl 

 

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.   

 

ZATERDAG 25 MEI A.S. OPEN DAG KUNSTWERK! MUZIEKSCHOOL VAN 11.00-15.00 UUR MET OPTREDENS VAN KINDEREN VAN 

HET KOFSCHIP. 

 

Op zaterdag 25 mei houdt Kunstwerk! Muziekschool een open dag. De toegang is gratis. Het belooft een waar spektakel 

te worden met tal van optredens. Er kunnen muziekinstrumenten uitgeprobeerd worden en men kan meedoen aan met 

Muziek op schoot. 

Tijdens deze dag worden er ook optredens verzorgd door leerlingen van Het Kofschip. Zij kunnen deze dag laten zien wat 

we afgelopen jaar op school geleerd hebben tijdens de muzieklessen.  

Leerlingen van groep 5 en 6 worden gevraagd om een optreden te verzorgen van 13.00-13.30 uur. Kinderen van ons koor 

en het spelenderwijs orkest zijn van 14.00-14.30 uur aan de beurt. Het zou fijn zijn als er zoveel mogelijk kinderen van 

Het Kofschip hierbij aanwezig kunnen zijn.  Wilt u deze datum en tijdstip vast noteren in uw agenda. Nadere informatie 

volgt via de muziekdocenten.  

 

DEFINITIEF VAKANTIEROOSTER 2019-2020 
  

Dit is het definitieve vakantierooster voor het komend schooljaar:  

 

Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaar (incl. carnaval) 24-02-2020 t/m 28-02-2020 

Goede Vrijdag + 2e Paasdag  10-04-2020 en   13-04-2020 

Meivakantie incl. Koningsdag 27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart en vrije vrijdag 21-05-2020 en   22-05-2020 

2e Pinksterdag 01-06-2020 

Zomervakantie 13-7-2020 t/m 21-08-2020 
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STUDIEDAGEN 2019-2020 

 

Voor komend schooljaar zijn de volgende studiedagen gepland, waarbij alle kinderen vrij zijn: 

o Maandag 10 februari 2020  studiedag Het Kofschip   

o Woensdag 25 maart 2020   LiemersNovum dag 

o Vrijdag 29 mei 2020   studiedag Het Kofschip 

o Vrijdag 26 juni 2020  studiedag Het Kofschip 

 

Zie voor meer informatie m.b.t. vrije middagen en terugkommomenten van de kleuters het overzicht in de bijlage.  

 

NASCHOOLS SPORTEN IN DE MAAND MEI EN JUNI 

 

Via de gemeente bestaat er in de maand mei en juni weer de mogelijkheid om gratis te sporten.  

In de bijlage kunt u lezen, wanneer en waar het is. 

 

 

VOLGENDE INFOBULLETIN 

 

Het volgende infobulletin  komt uit op maandag 3 juni.  


