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SCHOOLCONTACTPERSOON GEBIEDSTEAM ZEVENAAR: MARTIN KEIZER
Vandaag, 2 september, was Martin Keizer weer aanwezig bij ons op school. Martin is lid van
het gebiedsteam Zevenaar en is onze schoolcontactpersoon. Wanneer kinderen of gezinnen
hulp nodig hebben van een hulpverlener, onderzoek nodig hebben of begeleiding zoeken moet
dat bij de gemeente aangevraagd worden. Martin kan u hierbij van dienst zijn. Wanneer u
vragen heeft op dit gebied kunt u altijd de eerste maandag van de maand bij hem terecht. Als
u vragen heeft over de taak van het gebiedsteam kunt u ze stellen aan Martin of aan Stefanie
(IB’er). Ook kunt u de website www.goedvoorelkaardeliemers.nl bezoeken.
Het eerstvolgende moment dat Martin hier is, is op maandag 7 oktober van 8.15 uur tot 10.00
uur. U hoeft geen afspraak te maken, maar kunt gewoon komen. Wanneer u al wel weet dat u
er zult zijn, kunt u ook via juf Stefanie een afspraak maken.

VERKEERSSITUATIE ROND SCHOOL: KLAAR-OVERS EN VERKEERSHESJES
Klaar-overs gevraagd
De verkeerssituatie bij de oversteek van de Vondellaan naar de Guido Gezellestraat is verre
van veilig. Samen met de verkeersouders hebben we het initiatief genomen om daar te gaan
werken met klaar-overs. Voor het goed functioneren van het werken met klaar-overs.
Daarbij hebben we de natuurlijk veel hulp nodig!
Per week zijn er tien momenten waarop we klaar-overs in willen zetten: elke ochtend vanaf
8:00 uur en ‘s middags om 14:30 uur; op woensdag vanaf 12:00 uur.
Om ook voor de veiligheid van de klaar-overs te zorgen, hebben we per keer twee
volwassenen nodig. Het zou fijn zijn als er veel hulp komt, dan zijn de momenten dat men
wordt ingezet te overzien.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Maria Grob of bij een van de verkeersouders.
Chantal Moens ( moeder van Daphne gr. 6 en Mitchel gr. 1-2B) , Marjolein Hofhuis ( Noa en
Stefan gr. 4) of Nybia Heideveld ( Brianne gr. 3, Duuk g.r 4). U kunt zich opgeven via een
opgavestrookje achterin dit infobulletin.
Verkeershesjes
We gaan het dragen van de verkeershesjes weer promoten. Ondanks het feit dat het ‘s morgens nog licht is, vinden we
het belangrijk dat onze kinderen de hesjes dragen zodat ze te allen tijde goed zichtbaar zijn in het verkeer. Op school
kunnen we het belang ervan aangeven, maar we hebben u als ouder hierbij ook nodig. Laat uw kinderen ‘s morgens niet
zonder hesjes de deur uitgaan.
Heeft uw kind geen verkeershesje meer, dan kan hij/zij een nieuwe halen bij de leerkracht.
Samen zijn we verantwoordelijk en kunnen we bijdragen aan de verkeersveiligheid voor de kinderen.

FAMILIE FIETSTOCHT
Op zondag 15 september 2019 organiseren wij een leuke Kofschip Familiefietstocht om het
schooljaar in te luiden, onder de naam: ‘Het Kofschip fietst het schooljaar in!’
Hoe leuk is het om samen met je hele gezin of familie te fietsen? Tot nu toe hebben 13
gezinnen zich hiervoor ingeschreven en fietsen we met 57 personen. De deelnemers
worden via de mail verder op de hoogte gehouden van deze dag.
We starten de fietstocht uiteraard op school en wel om 10:00 uur. Na de fietstocht komt
iedereen weer terug op school waar een kleine lunch wacht. We verwachten rond 12:30
uur af te sluiten.
De fietstocht (inclusief lunch) is gratis. U kunt zich nog inschrijven! We fietsen alleen de 10 km.

KINDERPOSTZEGELS
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in
zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om postzegels en andere producten te verkopen. En
dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden. Nieuw dit jaar is dat scholen in overleg met
de leerlingen zelf mogen kiezen of ze (een deel van) de opbrengst lokaal willen besteden.
Van 25 september tot en met 3 oktober mogen leerlingen van groep 7 en 8 van onze school ook weer de huizen langs om
bestellingen op te nemen in het kader van de actie Kinderpostzegels. Ze kunnen hierbij gebruikmaken van de bestelapp
op hun mobiele telefoon of bestelformulieren die door de klant worden ingevuld.
Wilt u meer info, kijk dan op www.kinderpostzegels.nl/ en kies het tabblad ‘Voor klanten’.
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KLASSENOUDERS GEVRAAGD
Net als vorig jaar werken we ook dit jaar weer met klassenouders. Ouders kunnen zich aanmelden tot woensdag 4
september. Mocht u eerst nog meer over willen weten over de taken van een klassenouder, vraag het dan gerust aan de
groepsleerkracht. Bij dit infobulletin voegen we de uitgangspunten en werkwijze toe.

PARRO
Vorig jaar zijn we gestart met het digitale communicatiesysteem Parro. In principe zullen we zoveel
mogelijk via deze weg met ouders communiceren. Inmiddels hebben de meeste ouders de uitnodiging om
hieraan deel te nemen, geaccepteerd. Ouders die nog geen Parro-berichten kunnen ontvangen, vragen we
contact op te nemen met Maria Grob. Samen met haar kunt u dan Parro installeren.

28 AUGUSTUS: NIEUWJAARSBORREL EN INFORMATIEAVOND
Op woensdag 28 augustus waren er veel ouders aanwezig op onze gecombineerde ‘nieuwsjaarsborrel’ en
informatieavond. Fijn dat er zoveel mensen zijn geweest en kennis hebben gemaakt met ons en met elkaar.
De opkomst was groot en de sfeer in de groepen was erg gezellig. Fijn dat u er was!
Voor hen die niet geweest zijn: via uw kind heeft u het informatieboekje van de groep waarin uw kind zit, gekregen.

2-4 SEPTEMBER: KAMP GROEP 8
Van maandag 2 tot en met woensdag 4 september is groep 8 op kamp naar de Zuiderzon in Eerbeek. Vanochtend hebben
we de leerlingen en hun begeleiders uitgezwaaid.
We wensen groep 8 een fantastisch kamp!

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. We verwachten minimaal één ouder per leerling op het gesprek. Ouders
kunnen zelf de gewenste dag en tijdstip inplannen bij Parro. Een groot aantal ouders heeft
dit inmiddels gedaan. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan verwachten we dat u dit
voor woensdag 4 september aangeeft via Parro. 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 heeft u van de directie via de mail een voorbereidingsformulier ontvangen. Bij dit
infobulletin voegen we nogmaals het formulier toe. 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.

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.
In tegenstelling tot wat we in het infobulletin van augustus meldden, starten we niet al in de
tweede week van september, maar pas na de herfstvakantie. Op dinsdagmiddag hebben de groepen
6,7 en 8 A&A, op donderdag groep 3,4 en 5.
Net als vorig jaar willen we graag hulp van ouders, grootouders of andere belangstellenden bij de
vakken tekenen en handvaardigheid. Heeft u op dinsdag of op donderdag 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.
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2-13 OKTOBER: KINDERBOEKENWEEK

De Kinderboekenweek 2019 staat in het teken van vervoer: Reis mee! Op Het Kofschip is er het hele jaar door veel
aandacht voor kinderboeken, maar tijdens de Kinderboekenweek doen we daar nog een schepje bovenop!
Op Het Kofschip luiden we de Kinderboekenweek op woensdag 2 oktober in met een voorstelling door de leerkrachten.
Op diezelfde dag houden we na schooltijd van 12.00 tot 12.30 uur een kinderboekenmarkt. Kinderen die willen deelnemen
aan deze kinderboekenmarkt kunnen een plekje op het plein zoeken om boeken te verkopen. Voor de kinderboekenmarkt
gelden een aantal huisregels:
alleen kinderboeken
maximaal 5 euro mee per kind
geen papiergeld!
kleuters verkopen onder begeleiding van een ouder
er wordt niet geruild, alleen gekocht.
Kleedje mee om op te zitten.
Met z’n tweeën op één kleedje
wissel elkaar af met verkopen en kopen
prijs thuis je boeken
minimaal 50 cent
maximaal 1 euro
We wensen iedereen heel veel plezier en goede boekenjacht!

VOLGENDE INFOBULLETIN
Het volgende infobulletin verschijnt op maandag 7 oktober.

Infobulletin schooljaar 2019-2020, nr. 2 september

4

STROOKJE OPGEVEN FAMILIEFIETSTOCHT
Ja wij doen mee met de familiefietstocht op zondag 15 september!
Gezin / familie: ………………………………….
Aantal personen: ………………………………….
Aantal kilometers: 10 km
Lever dit strookje in bij de groepsleerkracht of mail naar de groepsleerkracht.

STROOKJE OPGEVEN KLAAR-OVER
Ja, ik wil graag helpen als klaar over!
Naam:
ouder van

__________________________________________________________
____________________________________ uit groep ___________

Telefoonnummer:

______________________________

Mailadres:

________________________________________

Jullie kunnen me inplannen op een van de volgende momenten:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

8.00 uur
14.30 uur
8.00 uur
14.30 uur
8.00 uur
12.00 uur
8.00 uur
14.30 uur
8.00 uur
14.30 uur

Lever dit strookje in bij juf Maria of mail het aan haar: directie.het-kofschip@liemersnovum.nl
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