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PERSONELE MEDEDELINGEN
Op 1 november hebben zowel meester Patrick als meester Nick de sleutel ontvangen van hun nieuwe woning.
Aangezien ze recht hebben op twee verhuisdagen, worden de dagen vervangen door juf Inge in groep 7 en juf
Monique in groep 4. We wensen beide veel geluk op hun nieuwe stek.
Juf Bettina is nog niet hersteld, maar gaat met ingang van dinsdag 5 november geleidelijk aan re-integreren.
Hier zijn we erg blij mee. De vervanging voor juf Bettina blijft voorlopig zoals we dit al eerder hebben gemeld.

SCHOOLONTBIJT 6 NOVEMBER
Het Kofschip neemt op woensdag 6 november deel aan het nationaal Schoolontbijt: alle
kinderen krijgen een gezond ontbijt op school! 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.
Denkt u aan het meegeven van bord, beker, bakje en bestek op dinsdag 5 november?

FIETSVERLICHTINGSCONTROLE 11 NOVEMBER VOOR GROEP 6 T/M 8
Op maandag 11 november wordt de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole gehouden voor de kinderen van groep 6
t/m 8. Naast het controleren van de verlichting, zijn de remmen en de bel natuurlijk ook belangrijk. Indien de
fiets goed gekeurd wordt, kunnen kinderen deelnemen aan de loting om een nieuwe fiets te winnen.

ZICHTBAAR ZIJN IN HET VERKEER
De wintertijd is weer ingesteld, de dagen worden korter. Kinderen moeten straks steeds vaker door het donker
naar school. We vinden het belangrijk dat onze kinderen zichtbaar zijn in het verkeer. Daarom vragen we aan
alle ouders om ervoor te zorgen dat de kinderen in ieder geval ‘s morgens hun verkeershesje aantrekken.
Mocht uw kind geen hesje meer hebben, meld het even bij ons. We hebben genoeg op voorraad.

START SCHOOLFRUIT WOENSDAG 13 NOVEMBER
Op woensdag 13 november krijgen we weer gratis schoolfruit. We eten het fruit in de kleine pauze.
De schoolfruitleveranciers bezorgen alleen op dinsdag. Aangezien ze niet kunnen aangeven hoe laat ze
bezorgen, moeten we onze fruitdagen enigszins aanpassen. Het gaat vanaf 13 november als volgt:
Groep 1-2:
Dinsdag zelf fruit meenemen.
Woensdag en donderdag gratis fruit van school.
Groep 3 t/m 8:
Woensdag t/m vrijdag gratis fruit van school.
Op woensdag 13 november is de eerste gratis fruit-dag.
We melden u elke week we welke soorten fruit geleverd worden. Meestal geven we aan op welke dag we welk
fruit eten. Mocht uw kind dit echt niet eten, dan kunt u die dag eigen fruit meegeven.

19 NOVEMBER: DOE-AVOND VOOR SINTERKLAAS
Wat is een Sinterklaasfeest zonder een gezellig aangeklede school? We hopen dat u ons komt
helpen om dit te realiseren. Op dinsdag 19 november houden we onze jaarlijkse Sinterklaas
doe-avond. Op die avond wordt de school door een grote groep ouders in Sinterklaassfeer
gebracht. Komt u ons ook helpen? We starten om 19.00 uur met een kop koffie/thee en gaan
daarna snel aan de slag! Lukt het niet er om 19.00 uur al te zijn, sluit dan wat later aan.
Alle hulp is welkom.
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5 DECEMBER SINTERKLAASFEEST
Op donderdag 5 december vieren we ons Sinterklaasfeest. De deur
gaat deze dag op de normale tijd open. Kinderen gaan naar hun
eigen groep en houden hun jassen aan.
Om 8:15 uur gaan de leerkrachten met de kinderen naar het plein.
Elke groep heeft daar een vaste plek en ouders zijn van harte
welkom om erbij te zijn. Ook voor de ouders wordt er een mooie
plek gereserveerd!
We verwelkomen Sinterklaas en zijn pieten op het speelplein. Elk
jaar is het weer spannend hoe het welkom er uit zal zien.
Na de ontvangstceremonie gaan alle kinderen met hun leerkracht
naar binnen voor het feest. Sinterklaas komt in alle groepen,
uiteraard bij de jongere kinderen wat langer dan bij de oudere. De kinderen hoeven op deze dag geen eigen
eten en drinken mee te nemen naar school.
Vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen de middag vrij.
Na de intocht zou het fijn zijn als een aantal ouders wil helpen met het terugbrengen van de banken naar het
speellokaal.

INFO VANUIT DE VERKEERSOUDERS
Vanaf het begin van het schooljaar zijn we samen met de wijkagent, de gemeente en de schooldirectie bezig
de verkeerssituatie rond de school te verbeteren. Zoals eerder gemeld, is het inzetten van klaar-overs niet
zomaar te regelen.
Uit observaties gehouden bij het uitgaan van de school, is gebleken dat de kruising van de Vondellaan met
Guido Gezellestraat en Huygenslaan erg onoverzichtelijk is. Tijdens het halen en brengen van de kinderen
staan daar vaak auto’s geparkeerd. Dit maakt het kruispunt onoverzichtelijk. Om hier structureel iets aan te
doen, wordt binnenkort op vier plaatsen een gele onderbroken streep op de stoep gezet. Zo’n streep
betekent:
Je mag langs die zijde van de rijbaan niet PARKEREN.
STILSTAAN om te laden of te lossen of om een passagier te laten in- of uitstappen mag wel.
Zodra de strepen zijn gezet, zal de wijkagent zorgen voor de handhaving.
Tevens zullen er borden worden geplaatst op de Vondellaan met een verwijzing dat men zich bevindt in de
buurt van scholen. Verkeersdeelnemers kunnen daar dan rekening mee houden.
De parkeermogelijkheden in de Guido Gezellestraat zijn erg beperkt. Buurtbewoners geven bij ons aan dat bij
start en uitgaan van de school regelmatig toegangswegen/opritten geblokkeerd worden. Vandaar dat we u
nogmaals verzoeken gebruik te maken van de parkeerplaats op de Vondellaan en dan lopend naar school te
komen.
Laten we samen zorgen voor een veiliger situatie voor alle kinderen.

INFO VANUIT DE OR
Hierbij de eerste terugkoppeling vanuit de Ouderraad. Zoals jullie hebben
kunnen zien in onze folder is er dit schooljaar een aantal nieuwe leden gestart
en zijn we daarmee weer compleet.
De voorbereidingen van de activiteiten in december zijn in volle gang en er
zijn veel aanmeldingen geweest van hulpouders die ons komen assisteren.
Mocht u zich ook willen aanmelden, dan kan dat nog steeds. Geef u het
inschrijfformulier (in september uitgedeeld) aan de leerkracht of meld u
mondeling aan.
Gelukkig waren er al veel ouders bereid de vrijwillige ouderbijdrage en
schoolreiskosten te betalen. Mocht u dit vergeten zijn, dan is uw bijdrage zeer
welkom. Hiermee kunnen wij dit schooljaar de activiteiten blijven organiseren zoals jullie van ons gewend zijn.
Komende maand zullen wij overgaan van ouderraad naar een oudervereniging. Dit verzoek hebben wij gekregen
vanuit de stichting LiemersNovum. Alle scholen vallend onder deze stichting moeten deze wijziging voor
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januari doorvoeren. Daarmee worden alle zittende leden het verenigingsbestuur en zijn jullie als ouders
(zolang u kinderen op school heeft) automatisch lid van de oudervereniging. Wij zullen jaarlijks ook een
ledenvergadering organiseren, die plannen wij volgend schooljaar in.
Aanschuiven bij een OR-vergadering?
Ben je geïnteresseerd in een specifiek onderwerp of wil je gewoon eens ervaren hoe het gaat in een ORvergadering? OR-vergaderingen zijn openbaar, dus je bent van harte welkom om een keer een kijkje bij ons in
de keuken te nemen! Laat vooraf even weten dat je komt via een mail aan or.het-kofschip@liemersnovum.nl.
of spreek een van de OR-leden aan.
De volgende OR-vergadering is op 25 november om 19.45 uur.

INFO VANUIT DE MR







Maandag 7 oktober jl. was onze meest recente vergadering.
Hierin kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

Financieel jaarverslag en begroting van de OR werden door
de penningmeester van de OR nader toegelicht. De MR ging
hiermee akkoord.
Stichting Liemers Novum (LN) wil dat alle ouderraden binnen de
stichting omgezet worden tot een Oudervereniging (OV). De
ouderraad van Het Kofschip is vanaf 01-01-2020 een Oudervereniging.
Bespreek/agendapunten GMR en directieoverleg:
1. het strategisch beleidsplan van LN
2. zelfevaluatie van het eerste jaar als LN
3. veiligheidsplan voor de scholen
4. vlootschouw (in beeld brengen team o.b.v. competenties en bekwaamheidseisen: is het team
voorbereid op de toekomst)
5. schoolbegroting 2020
Telling 1 oktober 2019: 219 Het Kofschip is stabiel. Al 5 jaar rond de 220.
Het jaarverslag MR 2018-2019 goedgekeurd. Deze kunt u vinden op de website van onze school.
Toekomst/bouw van Het Kofschip: Er wordt hard gewerkt, waarbij het geheel nog steeds op schema
ligt. We verwachten dan ook nog steeds om per augustus 2020 in het nieuwe gebouw te kunnen.
De aannemer gaat tijdens de bouw een ruimte inrichten ter educatie en wil kinderen informeren over
de bouw en hen ook rondleiden.

Mocht u een vraag hebben voor de MR, dan kunt u ons bereiken via ons nieuwe e-mailadres. Hiermee bereikt u
elk MR lid: mr.het-kofschip@liemersnovum.nl U kunt ook altijd rechtstreeks een MR-lid aanspreken. De
samenstelling van de MR vindt u op de website van de school.

INFO VANUIT HET PARTNERSCHAPSTEAM
We kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagde kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar en
een goed georganiseerde familiefietstocht. Binnenkort heeft het partnerschapsteam een overleg met iemand
van Ouderschap Actief om een en ander te evalueren en eventueel bij te stellen.

SCHOOLKOOR EN ORKEST
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het schoolkoor. Kinderen vanaf groep
5 kunnen hier aan meedoen.
Tijd schoolkoor: vrijdagmiddag 14.45-15.30 uur
Het schoolorkest start na de kerstvakantie. Nadere informatie komt nog.
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