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PERSONELE BEZETTING
Juf Bettina heeft zich helaas voor een langere periode ziek moeten melden. De vervanging van juf
Bettina hebben we als volgt geregeld:
Juf Manon de Waard vervangt juf Bettina op de maandag en dinsdag in groep 1-2 A. Juf Manon is
een bekende voor de kinderen en voor ons team. Ze heeft vorig schooljaar juf Veronica
vervangen bij haar ziekteverlof.
Na de herfstvakantie zal juf Inge op de woensdag juf Bettina in groep 3 vervangen. Tot nu
toe heeft juf Jeannette deze vervanging gedaan. Meester Nick werkt na de herfstvakantie
fulltime in groep 4. We denken dat we op deze manier de vervanging het best hebben
opgelost voor iedereen.
Juf Heidy volgt een opleiding voor rekenspecialist. Hierdoor is ze af en toe een donderdag niet op school.
Juf Maria volgt een opleiding tot IKC-directeur (Integraal Kindcentrum). Hierdoor is ze komend schooljaar af en
toe twee dagen achter elkaar afwezig. De opleiding start 11 december. Daarnaast is ze ook af en toe afwezig
in verband met directeurenoverleg van LiemersNovum.

GEBRUIK VAN DE INGANGEN
We hebben op school twee verschillende ingangen. Het is de bedoeling dat de kleuters met hun ouders
gebruikmaken van de ingang aan de voorkant van de school. De achterkant van de school is voor de kinderen en
ouders van groep 3 t/m 8.
We delen het gebouw samen met de KOV Lotus. Zij gebruiken ook de ingang aan de voorkant van de school.
Het zou voor iedereen prettig zijn als we ‘s morgens een doorloop voor die ouders en kinderen openlaten, dan
kan iedereen op een prettige manier naar binnen.
We verzoeken ouders tot slot om bij het ophalen van de kinderen ‘s middags buiten te wachten. Bij slecht weer
kunt u natuurlijk in de hal van de school wachten.

VOORSTELLEN KLASSENOUDERS
Vorig jaar zijn we op Het Kofschip gestart met de pilot Klassenouder. Dit jaar gaan we verder met de
Klassenouder.
Inmiddels hebben we in alle groepen een klassenouder(s). We stellen ze even aan u voor:
Groep 1-2A

Jessica van Wissen, moeder
van Amy

Groep 5

Groep 1-2B

Chantal Moens, moeder van
Mitchel en Daphne

Groep 6

Groep 1-2C
Groep 3
Groep 4

Dorina van Zwam, moeder
van Jaylano
Naomi Koenders, moeder van
Jaylin
Evy Manukyan, moeder van
Samuël

Groep 7
Groep 8

Kirsten Ratering, moeder van Noortje
Melissa Berendsen, moeder van Sofie &
Fleur en Saskia Lastdrager, moeder van
Tom
Bianca Rosa Venus, moeder van BenSamarjit
Annemarie van Loenen, moeder van
Benjamin

NA HERFSTVAKANTIE START SCHOOLKOOR
Na de herfstvakantie gaat het Kofschip schoolkoor van start. Kinderen vanaf groep 5 kunnen bij meester Berry
een opgaveformulier halen en ingevuld weer bij hem inleveren.
Tijd schoolkoor: vrijdagmiddag 14.45-15.30 uur
Het schoolorkest start na de kerstvakantie. Nadere informatie hierover in het volgende infobulletin.
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VANAF

27 OKTOBER WINTERTIJD: ZORG DAT JE GEZIEN WORDT IN HET VERKEER

De klok wordt eind deze maand verzet. Dagen worden korter, dus tijd voor de
verkeershesjes!
Het Kofschip heeft oog voor de verkeersveiligheid van onze leerlingen. Zo doen we naast de
reguliere verkeerslessen op school mee aan de jaarlijkse landelijke
fietsverlichtingscontrole. En uiteraard dragen alle kinderen en begeleiders verkeershesjes
als we met de groep op de fiets op pad gaan
Om te zorgen dat al onze leerlingen goed opvallen in het verkeer, starten we eind deze
maand weer met onze actie: ‘Zorg dat je gezien wordt in het verkeer!’ Veel kinderen
hebben al een verkeershesje. Voor hen die geen hesje meer hebben, zijn er op school
nieuwe aanwezig. Bij de groepsleerkracht kunnen zij een nieuw exemplaar halen.
De bedoeling is dat de kinderen de hesjes elke dag dragen bij het naar en van school gaan (en natuurlijk ook bij
andere verkeersactiviteiten). De hesjes kunnen elke morgen na gebruik opgeborgen worden in de rugzak.
We hopen dat alle ouders ons ondersteunen in de verbetering van de verkeersveiligheid, door de kinderen te
stimuleren de hesjes ook echt dagelijks te dragen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deelname aan het
verkeer voor onze kinderen veiliger wordt. ‘Op het Kofschip, daar word je gezien!’

1 NOVEMBER: START SCHOOLJUDO VOOR GROEP 4 - 7
Op Het Kofschip starten we vanaf vrijdag 1 november met schooljudo.
Acht weken lang krijgen de kinderen van groep 4 tot en met 7 judoles.
Schooljudo wordt gezien als een basis voor een goed pedagogisch
klimaat en sluit perfect aan bij onze Kanjertraining. Schooljudo maakt
kind en klas krachtig.
De lessen worden verzorgd door erkende instructeurs vanuit de
organisatie schooljudo.nl. De kinderen gaan werken in echte
judopakken en op een echte judomat.
De lessen worden op vrijdagmorgen in het speellokaal van onze school
gegeven. Voor meer info kunt u kijken op de website van
schooljudo.nl.

4 NOVEMBER: OVM-

EN ADVIESGESPREKKEN

In de week van 4 november vinden de OVM-gesprekken bij de kleuters plaats. In groep 8 vinden de eerste
adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs plaats in de week van 4 en van 11 november. Ouders worden
via Parro door de leerkrachten van de groepen uitgenodigd. Bij de adviesgesprekken van groep 8 worden de
leerlingen ook verwacht.

SCHOOLONTBIJT 6 NOVEMBER
Het Kofschip neemt deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Op woensdag 6 november krijgen de kinderen een
gezond ontbijt op school. Nadere informatie volgt hierover in het infobulletin van november.
Doel van deze actie is het onder de aandacht brengen van het belang van een goed en gezond ontbijt als start
van de dag. Bij deze actie hoort ook lesmateriaal, dat we zullen inzetten om kinderen bewust te maken van
welke ontbijtproducten gezond zijn.

START SCHOOLFRUIT WEEK VAN 12 NOVEMBER
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het Europese schoolfruitproject. Dit betekent dat we vanaf de week
van 12 november gratis schoolfruit krijgen. Nadere informatie over dit project kunt u lezen in het infobulletin
van november.

INFO VANUIT DE MR
De eerstvolgende MR vergadering is maandag 7 oktober. Op de agenda staan de volgende punten:

Financieel jaarverslag 2018-2019 en begroting 2019-2020 van de ouderraad

Informatie over de GMR

Vastelling jaarverslag van de MR

Stand van zaken m.b.t. de bouw van de Platanenlaan.
In het infobulletin van november zal er verslag gedaan worden van de vergadering van 7 oktober.
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INFO VANUIT DE OR
De eerstvolgende ouderraadsvergadering is op maandag 21 oktober om 19.45 uur

INFO VANUIT HET PT
Het partnerschapsteam (PT) heeft op 15 september een gezellige familiefietstocht georganiseerd. Ruim 75
personen hebben deelgenomen aan dit evenement. De eerstvolgende bijeenkomst van het PT is maandag 28
oktober om 19.30 uur.

VERKEERSSITUATIE RONDOM DE SCHOOL
In vorige infobulletins hebben we u gevraagd deel te nemen aan een door ons op

te zetten klaar-oversysteem. Een klein aantal ouders heeft hier positief op
gereageerd. Helaas kunnen we het systeem nog niet opzetten, omdat er nog
onduidelijkheden zijn. Er hebben inmiddels verschillende gesprekken plaats
gevonden tussen school, de gemeente en de wijkagent. Blijkbaar kunnen we niet
zomaar met deze actie starten. Het is nog onduidelijk hoe het
verzekeringstechnisch zit met verantwoordelijkheden en of klaar-overs opgeleid
moeten worden. We zijn dus nog steeds op zoek naar goede oplossingen. Hierover
zijn we ook in gesprek met Veilig Verkeer Nederland.
We willen graag de volgende tips/ verzoeken bij u als ouders neerleggen:

Maak gebruik van de parkeerplaats aan de Vondellaan (denk wel aan de parkeerschijf) als u met de
auto naar school komt. Dit voorkomt drukte in de Guido Gezellestraat.

Gebruik bij het oversteken van de Vondellaan het zebrapad. Voor automobilisten bent u dan ook
zichtbaarder. Laat uw kinderen een verkeershesje dragen, ook al brengt u ze met de auto.

Parkeer geen auto’s op de stoep.

Gebruik de Guido Gezellestraat als eenrichtingsweg.

Houd rekening met het andere verkeer.

Wees u ervan bewust dat kinderen onder de twaalf nog geen goed inzicht hebben in verkeerssituaties.
Houd hier rekening mee als u zich in het verkeer begeeft, of het nu als automobilist of als fietser is. In
de bijlage bij dit infobulletin vindt u informatie over de kwetsbaarheid van kinderen in het onderwijs.

Laten we ons samen verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van alle kinderen en weggebruikers.

SPAART U MEE VOOR DE SCHOOLBIEB?
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de
actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het
leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste,
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?

U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel en
levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op school.

Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.

Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.

We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna winkel op.

HERFSTVAKANTIE
Van 14 tot en met 18 oktober is het herfstvakantie.

VOLGENDE INFOBULLETIN
Het volgende infobulletin komt uit op maandag 4 november.
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