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WE ZIJN WEER BEGONNEN!
Een nieuw schooljaar staat voor de deur! We hopen dat iedereen heerlijk
uitgerust is, zodat we weer fris kunnen beginnen.
Tot de verbouw van locatie Platanenlaan klaar is, zitten we in het oude
gebouw van De Schrijvershof. Met man en macht is gewerkt om tijdelijke
locatie op te knappen en in te richten. Het resultaat heeft u afgelopen
zaterdag al kunnen zien tijdens ons open huis. Wij zijn er trots op en
verwachten dat we een prima jaar zullen hebben hier!

OPENING NIEUWE SCHOOLJAAR
“Wat ontzettend leuk om een schooljaar zo te openen, doen jullie dat elk jaar?” vroeg een oma op het plein toen ze alle
kinderen zag springen bij de openingsactiviteit van het nieuwe schooljaar.
Elk jaar doen we het niet, maar leuk was het zeker! En druk was het ook: geweldig om te zien hoeveel ouders met hun
kind mee waren gekomen om deze festiviteit mee te maken.
Na deze flitsende opening gingen alle leerlingen naar hun eigen lokaal en kwamen de vakantieverhalen goed los. Ouders
en grootouders mochten nog even een kijkje nemen en daarna begonnen de lessen. De leukste les van de dag was
natuurlijk de muziek- en beweegles van de medewerkers van de Klankenkaravaan. Alle groepen kwamen aan de beurt en
dit resulteerde in een fantastische en kleurrijke voorstelling van alle groepen tegelijk op het schoolplein, waarbij ook
weer veel ouders aanwezig waren.
AFSPRAKEN BRENGEN EN HALEN
Net als vorige jaren, gaat de deur om 8.05 uur open. U kunt dan samen met uw kind naar binnen. Om 8.15 uur gaat de bel
en dan starten we met de lessen. Alle ouders worden dan verzocht te gaan. ’s Middags om 14.30 uur lopen de kleuterbouw
leerkrachten met de kleuters naar buiten. De andere kinderen komen zelfstandig naar buiten. Ouders worden verzocht op
het plein te wachten. De kinderen voor de BSO worden binnen bij de bieb opgehaald.

VERKEERSSITUATIE RONDOM DE SCHOOL
Op de Platanenlaan hadden we een grote parkeerplaats, waarvan we samen met Lindenhage gebruik maakten. Ondanks
dat beide scholen verschillende schooltijden hadden, was de situatie daar niet optimaal.
Nu we op de Guido Gezellestraat zitten, hebben we nog minder parkeermogelijkheden. Er ligt een grote parkeerplaats in
de buurt van de school (hoek van de Vondellaan). Dit is een blauwe zonegebied (maximaal 1½ uur parkeren met een
parkeerschijf). Echter, de bewoners van de flats aan de Vondellaan maken hiervan ook gebruik. Verder is er in de Guido
Gezellestraat bijna geen parkeermogelijkheid. De gemeente is op de hoogte van het probleem, maar er zijn op dit
moment geen goede oplossingen voorhanden.
We willen de bewoners van de Guido Gezellestraat en de daaromheen liggende straten geen overlast bezorgen.
Daarom vragen we u:

alleen als het echt noodzakelijk is met de auto naar school te komen;

de auto op de grote parkeerplaats te zetten;

niet dubbel te parkeren in de straat.

plaats uw fiets op het gras zodat het trottoir vrij blijft.
Laten we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor een veilige situatie rondom de school voor iedereen.
Vanmorgen hebben de geconstateerd dat al veel ouders en kinderen op de fiets naar school komen . Fijn!
Op het plein worden nog plekken afgesproken waar de leerlingen hun fiets kunnen stallen.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 22 augustus komt de schoolfotograaf. Van de schoolgaande kinderen worden deze dag foto’s gemaakt. Als
ouders willen dat ook niet schoolgaande kinderen op de foto gaan, dan kan dit na schooltijd. Bij de ingang van de school
vindt u een tijdschema waarop u kunt intekenen. Op deze manier hopen we lange wachttijden te voorkomen.
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PARRO
Vorig jaar zijn we gestart met het digitale communicatiesysteem Parro. Inmiddels hebben de meeste
ouders de uitnodiging geaccepteerd om hieraan deel te nemen.
Ook dit jaar zullen wij de meeste berichten verzenden via Parro. Binnen school is afgesproken dat
mededelingen of activiteiten voor de hele school door de directie op Parro worden gezet. Als een
mededeling alleen betrekking heeft op een bepaalde groep, zet de groepsleerkracht zelf het bericht
op Parro.
Mocht u assistentie nodig hebben voor het installeren van Parro, dan kunt u bij de leerkrachten of de directie terecht. U
mist belangrijke informatie als u geen toegang tot Parro heeft!

SCHOOL JAARKALENDER
Met ingang van dit jaar delen we een schooljaarkalender uit. Hierin staan de meeste reeds bekende activiteiten vermeld.
Het oudste kind van het gezin heeft vandaag, 19 augustus, een exemplaar mee naar huis gekregen.

28 AUGUSTUS: NIEUWJAARSBORREL EN INFORMATIEAVOND
Op Het Kofschip vinden we het belangrijk dat niet alleen leerkrachten de kinderen
kennen, maar ook de ouders. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders elkaar
onderling leren kennen. Daarom houden we op 28 augustus de nieuwjaarsborrel en
informatieavond. Onder het genot van een ‘borrel’ maakt u kennis met elkaar en
zal de leerkracht essentiële informatie geven over de groep. Tevens wordt het
informatieboekje deze avond uitgedeeld.
De avond is verdeeld over twee ronden: ouders van groep 5 t/m 8 worden verwacht
van 19.30-20.15 uur, ouders van groep 1 t/m 4 van 20.30-21.15 uur. Als u meer
kinderen in dezelfde ronde heeft, kunt u zich als ouders misschien verdelen over de
verschillende groepen.
We verwachten veel ouders deze avond te mogen verwelkomen!

INFOBULLETIN
Het infobulletin plus de maandkalender verschijnt op de eerste maandag van de maand. Hierin kunt u de activiteiten van
die maand en uitleg over de verschillende activiteiten vinden. Het infobulletin wordt ook gebruikt om u te informeren
over de Ouderraad, Medezeggenschapsraad en het Partnerschapsteam.
We sturen het infobulletin via e-mail aan u toe. Op het prikbord in de hal hangt altijd een geprinte versie. Verder staat
het bulletin op de website van de school, www.het-kofschip.nl

ROOKVRIJE ZONE
Net als vorig jaar bevindt de school zich in een rookvrije zone. Niet alleen het plein, maar ook het trottoir behoort tot
deze zone. We zien liever niet dat kinderen geconfronteerd worden met rokende ouders. Wie wil roken wordt verzocht dit
op de parkeerplaats aan het begin van de Guido Gezellestraat te doen, dan wel op de parkeerplaats op de Vondellaan.

STAGIAIRES
Ook dit schooljaar zult u in meerdere groepen weer stagiaires tegenkomen. Op onze school ontvangen we studenten van
het Graafschap College, het Rijn IJssel College en Iselinge Hogeschool.
Als nieuwe stagiaire op OBS Het Kofschip wil ik mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Tyra Stark. Ik ben derdejaars student aan de PABO en ben 20 jaar oud. Samen met
mijn ouders en zusje woon ik in Elten. Van kinds af aan wilde ik al
leerkracht worden in het basisonderwijs. Er waren natuurlijk nog
meer beroepen die mij aanspraken, maar leerkracht bleef altijd
wel op de voorgrond. Na mijn eerste stage is mijn gevoel bevestigd
en weet ik dat ik thuishoor in het onderwijs.
In mijn vrije tijd kun je mij met enige regelmaat vinden in de
keuken om iets te bakken/koken. Ik ga regelmatig naar de bioscoop
en ik vind het belangrijk om tijd met mijn familie en vrienden door
te brengen.
Komend schooljaar ben ik te vinden als stagiaire op de maandag en
de dinsdag in groep 8 bij Heidy. Ik heb zeer veel zin om dit jaar
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samen met de kinderen en de ouders/verzorgers te zorgen voor een jaar waar iedereen met een
fijn gevoel op terug kan kijken. Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten. Mocht u nog
vragen hebben, loop dan gerust even groep 8 binnen!
Groetjes, Tyra Stark
Mijn naam is Sandra Loeters, ik woon samen et mijn man en 3 meiden in Babberich. Ik
kom dit jaar in groep 3 als onderwijsassistent werken. Ook zal ik de in-check doen.
Daarnaast ben ik nog werkzaam op BSO De Superster van Zonnekinderen. Ik heb er erg
veel zin in om deze nieuwe uitdaging aan te gaan!
Groetjes, Sandra Loeters
Hallo, ik ben Jennifer. Ik woon samen met mijn dochters Sophia (13), Eva (5) en katten in Zevenaar.
Sinds januari werk ik hier op school en ik begin dit schooljaar met mijn opleiding voor
onderwijsassistent. Superspannend en ik heb ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur.
In mijn vrije tijd ben ik bezig met mijn plantenverzameling en ik ben gek op koken.
Groetjes, Jennifer

ZIEKMELDING
Het komt soms voor dat een kind ziek gemeld wordt via een broertje of zusje. Het komt echter
ook voor dat het broertje of zusje dit vergeet door te geven. Vervelend, want wij maken ons dan
zorgen. Daarom willen we u vragen uw kind, als het ziek is, altijd zelf ziek te melden. Dit kan
telefonisch, maar ook via e-mail. Telefoon 0316- 525619, E-mail: directie.hetkofschip@liemersnovum.nl of rechtstreeks naar de leerkracht
voornaam.achternaam@liemersnovum.nl

GYMROOSTER
De leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben één keer per week anderhalf uur gym. Deze tijd is verdeeld in ¾ uur toestellen en
¾ uur spel. De lessen worden gegeven in sporthal Lentemorgen. Vanaf maandag 26 augustus gaan de gymtijden in.
De kinderen van groep 7 en 8 gaan op de fiets naar de sporthal. Als deze kinderen in de buurt van de sporthal wonen en
gelijk door naar huis mogen, dienen de ouders hierover contact op te nemen met de groepsleerkracht.
De andere groepen gaan met de bus naar de sporthal en gaan ook met de bus weer terug naar school.
De kleuters en de kinderen van groep 3 gymmen in het speellokaal. Groep 3 gymt vanaf januari in de sporthal.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen na het sporten douchen, echter we stellen het niet meer verplicht. Kinderen worden,
als zij dit willen, wel in de gelegenheid gesteld om na de gymles te douchen.
maandag

12:30 – 14:30

groep 5 en 6

donderdag

12:30 - 14:30

vrijdag

12:30 - 14:30

groep 7 en 8
groep 4
na de kerstvakantie groep 3 en 4

ETEN EN DRINKEN VOOR DE PAUZES
Ook dit schooljaar blijven de dinsdag, woensdag en donderdag fruitdagen. Dit
betekent dat de kinderen op die dagen naast hun drinken alleen fruit of
groente voor de kleine pauze meenemen. Op maandag en vrijdag mogen de
kinderen naast drinken wel een koek meenemen, maar we zien natuurlijk
liever fruit/groente!
Mochten we weer in aanmerking komen voor gratis fruit, dan laten we u dit
op tijd weten.
Voor de grote pauze blijft het net als altijd bij drinken en de boterham.
Het is een goede gewoonte op school dat de kinderen geen snoep meenemen.
Ook koolzuurhoudende dranken als cola of sinas worden niet meegenomen.
Tenslotte: zet, om verwarring te voorkomen, thuis al de naam van uw kind op de bekers/trommels en/of de verpakking
van de etenswaren.
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We constateren dat kinderen steeds vaker pakjes in plaats van bekers mee nemen. Wij zien in het kader van bewust
omgaan met het milieu en de grote hoeveelheid afval op school het liefst dat onze leerlingen hun drinken in een beker
meenemen. Neemt een kind toch een pakje mee, dan willen we graag dat hij het lege pakje mee terugneemt naar huis.
Dit kan in de broodtrommel of in de rugzak.

27 AUGUSTUS: FIETSCONTROLE GROEP 8
De verkeersouders voeren voordat de kinderen op kamp gaan, een fietscontrole uit. Zij letten op een goed werkende bel,
verlichting, remmen en de deugdelijkheid van de trappers. De controle wordt gehouden op dinsdag 27 augustus. U heeft
dan nog een week de tijd om ervoor te zorgen dat uw kind op een veilige fiets op kamp gaat.

2-4 SEPTEMBER: KAMP GROEP 8
Van maandag 2 tot en met woensdag 4 september gaat groep 8 op kamp naar
de Zuiderzon in Eerbeek. Leerlingen en ouders van groep 8 zijn hiervan al via
mail op de hoogte gesteld.
Als begeleiders gaan mee juf Heidy, juf Tyra, meester Patrick en meester
Maarten. Groep 8 heeft donderdag 5 september vrij en wordt op vrijdag 6
september weer op school verwacht.

9 T/M 12 SEPTEMBER: CONTACTAVOND/KEER OM GESPREKKEN GROEP 3 T/M 7
We vinden het op school heel belangrijk om samen met ouders te praten over het welbevinden van hun kinderen. Daarom
houden we in de week van 9 – 12 september de zogenaamde keer-om gesprekken. Voor deze gesprekken worden alle
ouders via Parro uitgenodigd. De leerlingen van groep 7 worden samen met hun ouders uitgenodigd voor dit gesprek.
Op maandag 9 en donderdag 12 september zijn alle leerkrachten van de groepen 3-7 aanwezig. Eventuele extra
momenten kiest de leerkracht zelf en vindt u ook in de Parro uitnodiging. Als u meerdere kinderen op school heeft, dan
kunt u dus het best kiezen voor de maandag of de donderdag.
Ter ondersteuning van de gesprekken krijgt u van de directie via de mail een voorbereidingsformulier. Dit kunt u ingevuld
mailen naar de leerkracht van uw kind. Mocht u een papieren versie willen gebruiken, dan kan dat ook. In de hal naast de
directiekamer ligt een aantal formulieren.

WEEK VAN

9 SEPTEMBER: START ARTS & ACTIVITIES
Het Kofschip gaat verder met de kunst- en cultuurlessen!
Net als vorig jaar zullen de kinderen kennis maken met verschillende kunststromingen. Gedurende een
bepaalde periode werken we dan aan een kunststroming. Op deze manier komen elk jaar meerdere
stromingen aan bod. Voor dit jaar is gekozen voor Op-art, surrealisme en Jugendstil.
Op 10 en 12 september starten we met de lessen. Dit jaar is A&A in groep 6-8 op de dinsdagmiddag en
in groep 3-5 op de donderdagmiddag. De leerkrachten geven alle vakken zelf volgens een gezamenlijk
afgesproken roulatiesysteem. Tijdens deze middagen worden drama/techniek, tekenen en
handvaardigheid gegeven. De lessen duren van 13.00-14.15 uur.

Net als vorig jaar willen we graag hulp van ouders, grootouders of andere belangstellenden bij de vakken tekenen en
handvaardigheid. Heeft u op dinsdag nog een uurtje vrij, kom ons dan helpen. De kinderen en de leerkrachten zullen u
dankbaar zijn. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

2-13 OKTOBER: KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek 2019 staat in het teken van vervoer: Reis mee!
Op Het Kofschip luiden we de Kinderboekenweek op woensdag 2 oktober in met een voorstelling door de leerkrachten.

VOLGENDE INFOBULLETIN VERSCHIJNT OP MAANDAG 2 SEPTEMBER
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