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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!

TERUGBLIK TALENTENFESTIVAL WOENSDAG 12 JUNI
Op woensdag 12 juni hadden we ons jaarlijkse talentenfestival op het schoolplein. Na een
regenachtige middag klaarde het rond 5 uur op. Veel ouders en kinderen konden genieten van een
super festival. De winnaars van het talentenfestival waren Sam en Lisa van Dijk.
Tijdens het festival konden de bezoekers niet alleen genieten van de verschillende optredens, er
waren ook allerlei versnaperingen te krijgen tegen een kleine financiële bijdrage.
De opbrengst van deze avond was maar liefst bijna € 700,00. Komend jaar zullen we de opbrengst
besteden aan buitenmateriaal voor op de tijdelijke locatie.

VERHUIZING EN VERBOUWING
Op dit moment zijn we op school druk bezig met het inpakken van de verhuisdozen. Daarnaast gaat het onderwijs
natuurlijk gewoon door. Dus drukke tijden voor iedereen. De tijdelijke huisvesting aan de Guido Gezellestraat wordt
in deze periode opgeknapt en geschikt gemaakt voor onze intrek.
Onderstaande foto geeft u alvast een indruk van het resultaat van onze school op de Platanenlaan na de verbouwing.

Natuurlijk heeft niet alleen Het Kofschip te maken met tijdelijke huisvesting, voor de Lindenhage geldt hetzelfde. Zij
verhuizen op andere dagen dan Het Kofschip. Om het logistiek allemaal goed te regelen, moeten onze groepen 3 en 4
eerder uit het bijgebouw. Zij verhuizen op maandagavond 24 juni tijdelijk naar het hoofdgebouw van Lindenhage.
Daar verblijven ze tot en met dinsdag 2 juli. Op deze avond kunnen we extra handen gebruiken voor het verhuizen.
Vanaf 19.00 uur kunnen ouders komen helpen.
Vanaf dinsdag 25 juni worden ook de digiborden alvast uit de lokalen gehaald. Hierdoor zijn we tijdelijk aangewezen
op ons krijtbord. Gelukkig hebben we deze in de meeste lokalen nog .

Infobulletin nr. 11 juni-juli-augustus 2019 OBS Het Kofschip

2

PERSONELE INVULLING SCHOOLJAAR 2019-2020
Voor komend schooljaar ziet onze formatie er als volgt uit:
1-2 A
1-2 B
1-2 C
3
4
5
6
7
8

Bettina van Dijk en Lilia Bezemer
Veronica Hubers en Ingrid Meijer
Karen Vastbinder en Ingrid Meijer
Jeannette Janse en Bettina van Dijk
Nick Loderus en Inge Klink
Laura Beishuizen en Monique Rutjes
Miranda Heling en Jacquelien Bredenoord
Patrick Oonk en Inge Klink
Heidy de Reus en Monique Rutjes

Vakleerkracht gym
Vakleerkracht muziek
Leerkrachtondersteuner
Intern begeleider
Coördinator taal/lezen/stagiaires
Coördinator VVE
Onderbouwcoördinator
Directietaken

Maarten Stuurman
Berry Tanck
Irma Smittenberg
Stefanie Visser
Jacquelien Bredenoord
Karen Vastbinder
Karen Vastbinder
Maria Grob

Zoals u kunt zien, is er in grote lijnen niet veel veranderd in de bezetting van de leerkrachten bij de verschillende
groepen. We hebben hier bewust voor gekozen, omdat enkele leerkrachten pas voor het eerst aan een bepaalde groep
les hebben gegeven. Daarnaast vragen de verhuizing en de aankomende ver/nieuwbouw genoeg tijd en energie. Dan is
het prettig voor eenieder om zoveel mogelijk te werken met bekende leeftijdsgroepen of leerstof.

STUDIEDAG 21 JUNI 2019
Vrijdag 21 juni hebben alle kinderen vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten.
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 ook een
aantal ‘zij-instromers’. Ouders van de nieuwkomers kunnen tijdens het wenuurtje iets drinken in
de hal en dan kennismaken met andere nieuwe ouders en leden van de ouderraad.
De leerlingen van groep 8 zijn deze dag vanaf 11.45 uur vrij.

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 een uitdraai van het OVM mee.

ELKE EERSTE MAANDAG VAN DE MAAND: GEBIEDSTEAM OP SCHOOL 1 JULI 2019
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 zitten 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 in van (externe) professionals en gecontracteerde zorgaanbieders inOok
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.
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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.

3 EN 4 JULI VRIJ IN VERBAND MET DE VERHUIZING
Op woensdag 3 en donderdag 4 juli hebben alle kinderen vrij in verband met de verhuizing

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.

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 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. Dit alles leidt uiteindelijk tot
een optreden van één groot schoolorkest.
Vanaf 14.00 uur zullen we op het plein aan ouders en andere belangstellenden een demonstratie geven. Het zou fijn
zijn als veel mensen naar ons grote orkest komen kijken.

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 om lange wachttijden te voorkomen. Nadere informatie volgt nog.
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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!

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.

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.
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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