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UITSLAG EINDTOETS AMN GROEP 8
De uitslag van de Eindtoets AMN groep 8 is binnen. De AMN-eindtoets bevat de verplichte
onderdelen lezen, rekenen en taalverzorging. De totaalscore en het toetsadvies zijn
bepaald op basis van deze onderdelen.
De kinderen hebben de toets goed gemaakt: de gemiddelde score van onze school is
430,2. De schaal van de totaalscore loopt van 300 tot en met 500. De ondergrens van de
inspectie ligt op 383,4.
De totaalscore wordt gekoppeld aan het type vervolgonderwijs dat het best bij een
leerling past. Op de schaalscore is dit voor onze school tussen VMBO-GT en HAVO in. We
zijn dus dik tevreden over de uitslag!
Waar er verschillen waren tussen het advies van de leerkracht en het advies van de AMNtoets, hebben gesprekken met ouders en kinderen plaatsgevonden. Hierna is het advies in
overleg wel of niet herzien.

AANSLUITINGSTOETS (ENTREETOETS) GROEP 7
Ook groep 7 heeft een toets achter de rug: de aansluitingstoets PO-VO (entreetoets). De
aansluitingstoets meet naast de vaardigheden van de leerlingen op het gebied van rekenen,
taal en begrijpend lezen ook interesse, werkhouding en intelligentie. De uitslag van de toets
is een voorspellend hulpmiddel voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Aan de
hand van de uitslagen van deze toets kunnen we bepalen welke lesonderdelen nog extra
aandacht behoeven in groep 8.
Zodra de uitslag van deze toets binnen is, zullen de ouders en leerlingen uitgenodigd worden
de eindgesprekken voor de leerlingen van groep 7.

SCHOOL T-SHIRTS INLEVEREN
Nog niet alle school T-shirts zijn binnen. Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind(eren) de shirts zo spoedig mogelijk
schoon inleveren op school!

VANUIT DE MR
Woensdag 8 mei en donderdag 28 maart jl. waren onze meest recente
vergaderingen. Hierin kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:











Toon Geluk, bestuurslid van LiemersNovum, heeft toelichting
gegeven over hoe het bestuur het toekomstig IKC Platanenlaan er
bestuurlijk uit wil laten zien. In dit IKC komen Het Kofschip,
Lindenhage en Zonnekinderen te zitten als de vernieuwbouw klaar is.
Uitleg Sharepoint: laagdrempelig communicatiemiddel voor het delen van documenten en informatie tussen
o.a. de GMR (overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) en de diverse MR-en. Dit gaan we
gebruiken met ingang van het nieuwe schooljaar.
Maria licht kort de aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2019-2020 toe. Dit is een
herverdeling van onderwijsachterstandsgelden van het Ministerie van OCW. Kort samengevat komt er voor
Het Kofschip meer geld vrij. Er wordt nog onderzocht hoe dit ingezet kan gaan worden. Dit geldt ook voor de
kleine extra toekenning van werkdrukverminderingsgelden.
Het concept van het MR-statuut wordt besproken en na enkele aanpassingen goedgekeurd.
Volgens het GMR-reglement moet onze MR binnen een jaar van vier naar drie personen per geleding. Dit geldt
dus voor de personeelsgeleding en oudergeleding.
Maria praat ons bij over de stand van zaken voor wat betreft de vernieuwbouw van Het Kofschip.
De op dit moment draaiende pilot van Parro wordt kort besproken.

Mocht u een vraag hebben voor de MR, dan kunt u altijd contact met ons opnemen door rechtstreeks een MR-lid aan te
spreken. Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:
Personeelsgeleding:
Laura Beishuizen (groep 5)
Lilia Bezemer (groep 1-2 A)
Heidy de Reus (groep 8)
Stefanie Visser (intern begeleider)
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Oudergeleding:

Iskra Beumer (kind in groep 5),
Maarten Hoogeveen (kinderen in groep 3 & 4),
Antoine Nijrolder (kinderen in groep 3 & 5)
een dit schooljaar aftredend ouderlid.

In het nieuwe jaar gaan wij Sharepoint gebruiken, waarbij dan ook het nieuwe e-mailadres actueel wordt. Dit adres
zullen wij op dat moment communiceren. Mocht u ons toch een e-mail willen sturen, dan zal het helaas op een
indirecte manier moeten en wel via Maria: directie.het-kofschip@liemersnovum.nl
Zij zorgt dan dat het bij ons terecht komt.
Mocht u een keer een vergadering willen bijwonen: deze zijn openbaar, u bent dus van harte welkom! De
eerstvolgende en tevens laatste MR vergadering van dit schooljaar is maandag 17 juni om 20.00 uur.

ELKE EERSTE MAANDAG VAN DE MAAND: GEBIEDSTEAM OP SCHOOL
Iedere eerste maandag van de maand zit Martin Keizer bij ons op school. Martin werkt als
consulent bij het gebiedsteam gemeente Zevenaar. In de Gebiedsteams zijn mensen van
verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. De teams zoeken naar praktische oplossingen
voor uw vragen of problemen rond zorg, opvoeding, ondersteuning of werk. Als het nodig
is, schakelen zij hulp van (externe) professionals en gecontracteerde zorgaanbieders in.
Ook voor het aanvragen van beschikkingen voor hulp buiten school zoals alle soorten therapie en onderzoeken voor uw
kind, kunt u hier terecht. Martin zit in het kantoor van juf Stefanie of aan de Mondriaantafel in de hal. Hij ontvangt u
graag! De eerstvolgende keer is hij er op maandag 1 juli van 8.30-10.00 uur.

TALENTENFESTIVAL WOENSDAG 12 JUNI
Op woensdag 12 juni houden we ons jaarlijkse talentenfestival op het schoolplein. Alle
kinderen mogen hieraan 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. Verschillende inschrijfformulieren zijn al bij juf Karen opgehaald en ingeleverd. Tot uiterlijk 7 juni kunnen
kinderen zich nog aanmelden.
Er staan op het plein kraampjes waar u voor een klein bedrag diverse hapjes kunt kopen. U hoeft dus thuis niet te
eten. Het terrein 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

STUDIEDAG 21 JUNI 2019
Vrijdag 21 juni hebben alle kinderen vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten.

PERSONELE INVULLING
Tot onze spijt kunnen we u de groepsindeling voor volgend schooljaar nog niet geven. Dit heeft te maken met
vacatures binnen het schoolbestuur die nog niet vervuld zijn. Pas als dit rond is, kunnen we de groepindeling
bekendmaken. Dit zal voor het gehele bestuur op 17 juni zijn. U kunt op die dag dus een mail van ons verwachten!

WENMIDDAG 24 JUNI
Om alvast te wennen aan de nieuwe leerkracht, houden we op maandag 24 juni van 13:00 – 14:00
uur een wenuurtje voor de leerlingen van groep 1-7. Hiervoor worden ook de nieuwe leerlingen en
de jongste kleuters uitgenodigd. Dit jaar verwelkomen we erg veel nieuwe kleuters en een aantal
‘zij-instromers’. Ouders van de nieuwkomers kunnen tijdens het wenuurtje iets drinken in de hal
en dan kennis maken met andere nieuwe ouders en leden van de ouderraad.
De leerlingen van groep 8 zijn deze dag vanaf 11.45 uur vrij.
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28 JUNI: RAPPORT
Op vrijdag 28 juni krijgen de leerlingen van de groepen 3 – 8 hun rapport mee. Mocht u naar aanleiding van dit rapport
nog een gesprek willen, dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven.
De kinderen van groep 2 krijgen op donderdag 27 juni uitdraaien van hun toetsresultaten en het OVM mee.

1 EN 2 JULI: AFSCHEID GROEP 8
De musical en het afscheid van groep 8 komen in zicht. Groep 8 heeft daarom de
laatste twee schoolweken een aangepast rooster.










Op donderdag 27 juni speelt groep 8 de mini-musical voor de kleuters.
Op maandagochtend 1 juli speelt groep 8 de voorstelling in het Musiater
voor de groepen 3 tot en met 7. We gaan hier met de leerlingen uit deze
groepen lopend naar toe.
Op maandagavond 1 juli spelen de leerlingen van groep 8 de musical in het Musiater voor ouders en andere
belangstellenden. Omdat de leerlingen nog geschminkt moeten worden, verwachten we hen eerder in het
Musiater. Ze horen individueel hoe laat ze aanwezig moeten zijn. De voorstelling begint om 19.30 uur.
Op dinsdag 2 juli krijgt groep 8 een voorstelling aangeboden door de groepen 1 t/m 7.
Het officiële afscheid van de kinderen is op dinsdagavond 2 juli op school. Onder het genot van een hapje en
een drankje nemen we dan afscheid van elkaar. Deze avond is alleen voor de kinderen van groep 8, hun
ouders, het team, OR- en MR-leden.
Leerlingen van groep 8 zijn vanaf woensdag 3 juli vrij.

Kaartjes voor de voorstelling zijn à € 2,50 te koop bij juf Heidy. Alle ouders van Het Kofschip zijn van harte welkom!
De ouders van groep 8 krijgen hierover nog een mailtje. Ook worden ouders nog uitgebreider gemaild over de
activiteiten van de laatste weken van groep 8.

2 JULI: GROEP 2 WORDT DE DEUR UITGEGOOID
Zoals ieder jaar worden de kinderen van groep 2 op de laatste officiële schoolmiddag de deur uitgegooid! Dit jaar zal
dat zijn op dinsdag 2 juli om 14.30 uur. Mis het niet als uw kleuter met een zwaai (op de dikke mat) de kleuterbouw
gaat verlaten en zich opmaakt voor een volgende stap naar groep 3.

5 JULI: LAATSTE SCHOOLDAG NAAR DE BIOSCOOP
Traditiegetrouw gaan we op de laatste schooldag met de leerlingen van de groepen 1 tot en met 7 naar de bioscoop.
We verwachten de leerlingen, dus ook de kleuters, om 9 uur op de Markt waar we ons voor de bioscoop verzamelen. U
kunt uw kind hier rond 11 uur ook weer ophalen.

DEFINITIEF VAKANTIEROOSTER EN VRIJE MOMENTEN 2019-2020
In het vorige infobulletin hebben we u reeds het overzicht gegeven van het vakantierooster en vrije momenten van de
kinderen. Echter er is een landelijke aanpassing gedaan m.b.t. de Koningsspelen. Deze zijn verplaatst naar vrijdag 17
april 2020. In de bijlage vindt u de aangepaste versie voor komend schooljaar.

19 AUGUSTUS: EERSTE SCHOOLDAG ÉÉN GROOT SCHOOLORKEST
De zomervakantie moet nog beginnen, maar wij zijn de eerste schooldag al aan het voorbereiden!
Op maandag 19 augustus verwachten we iedereen om 8.05 uur op het plein van onze tijdelijke huisvesting. ( Guido
Gezellestraat 42). Daar zullen we het schooljaar op een spetterende wijze openen. De opening zal ongeveer 10
minuten in beslag nemen. Daarna kunnen we allemaal naar binnen naar onze eigen klas. Tijdens deze eerste
schooldag zullen de verschillende groepen een workshop krijgen van medewerkers van de “Klankenkaravaan”. Deze
dag werken we gezamenlijk toe naar één groot schoolorkest.
Vanaf 14.00 uur zullen we op het plein hiervan aan ouders en andere belangstellenden een demonstratie geven. Het
zou fijn zijn als veel mensen naar ons grote orkest komen kijken.
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VANUIT HET PARTNERSCHAPSTEAM
Nieuwjaarsborrel 28 augustus
We vinden het belangrijk dat ouders van de kinderen in de klas elkaar beter leren kennen. Daarom
organiseren we op woensdagavond 28 augustus op school een ‘nieuwjaarsborrel’ voor alle ouders.
Tevens wordt deze avond gebruikt om de groepsleerkracht(en) in de gelegenheid te stellen kennis
met u te maken en informatie over de groep met u te delen. We gaan ervan uit dat u allen komt.
Noteert u de datum alvast. Het exacte tijdstip hoort u nog voor de zomervakantie.
Familiefietstocht 15 september:
Op zondag 15 september 2019 organiseren wij weer een leuke Kofschip Familiefietstocht om het schooljaar in te
luiden. Eenieder kan zich opgeven om samen met papa’s, mama’s, verzorger(s), broertjes, zusjes, opa’s en oma’s te
gaan fietsen. Kinderen die niet zo goed en/of ver kunnen fietsen, mogen uiteraard achterop. De afspraak is wel dat er
minimaal één ouder per gezin meefietst, dus kinderen fietsen nooit alleen.
Er zijn tochten van 5, 10 of 20 km. De start van de fietstocht is op school om 10:00 uur. Na de fietstocht komt
iedereen terug op school waar een kleine lunch wacht. We verwachten rond 12:30 uur af te sluiten.
Opgave voor de fietstocht kan met bijgevoegd opgavestrookje.

2-4 SEPTEMBER: KAMP GROEP 8
De zomervakantie is nog niet eens begonnen en toch zijn wij alweer bezig met het komend schooljaar! Een van de eerste
dingen die er gaat gebeuren, is het kamp van groep 8. Dit vindt al plaats in de derde schoolweek, nl. van maandag 2
t/m woensdag 4 september.
Op de wenmiddag krijgen alle leerlingen een brief over dit schoolkamp en de kosten ervan mee naar huis. Vraag er dus
naar als uw kind het niet uit zichzelf geeft!

22 AUGUSTUS: SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 22 augustus komt de schoolfotograaf bij ons op school. Het is Photo
L’Ecole uit Deventer. Voor niet schoolgaande broertjes of zusjes gaan we met een
intekenlijst werken. Dit om lange wachttijden te voorkomen. Nadere informatie volgt
nog.

FIJNE VAKANTIE
Rest ons alleen nog om alle leerlingen en hun ouders een hele fijne en hopelijk zonnige zomervakantie te wensen. We
zien u allemaal graag uitgerust terug op maandag 19 augustus! Op onze tijdelijk locatie: Guido Gezellestraat 42.

VOLGENDE INFOBULLETIN
Het volgende infobulletin verschijnt op maandag 19 augustus.
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STROOKJE VOOR OPGAVE FAMILIEFIETSTOCHT ZONDAG

15 SEPTEMBER

Ja wij doen mee met de familie fietstocht op zondag 15 september
Gezin / familie: ………………………………….
Aantal personen ………………………………….
Aantal kilometers ……………………………….
Lever dit strookje in bij de groepsleerkracht of mail naar de groepsleerkracht.
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