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Infobulletin komt 
uit 

Doe-avond voor 
Kerst 
Start 19.00 uur 

Schaatsen voor 
groep 3 t/m 8 

Kerstvakantie  Infobulletin komt uit  
 
 

di 3 10 17 24/31  7 

 
 
 
 
 
 
 

  Juf Maria afwezig 
Opleiding IKC-
directeur 
Groep 7 
techniekochtend 
Gastles carnaval is 
kunst  

Kerststukjes 
maken door de  
groepen 1 t/m 8 

Kerstvakantie Hoofdluiscontrole 

wo 4 11 18 25/1 jan 8 

 
 
 
 
 
 
 

 Juf Maria afwezig 
Opleiding IKC-
directeur 
 

Afsluiting van 
schooljudo 
 
Groep 8 naar 
Candea College  

Kerstvakantie Hoofdluiscontrole 

do 5 12 19 26/2 jan 9 

 
 
 
 
 
 
 

Juf Laura in 
groep 5 
Sinterklaas op 
school. 
12.00 uur school 
uit 
 

 Kerstmaaltijd 
17.45-19.00 uur 
Inloop vanaf 17.30  

Kerstvakantie  

vr 6 13 20 27/3 jan 10 

 
 
 
 
 
 
 

 8.15 uur  
Leescafé groep 3 
 
 

School 12.00 uur 
uit 

Kerstvakantie Techniekochtend  
Groep 8 

za 7 14 21 28/4 jan  11 

 
 

     

zo 8 15 22 29/5 jan 12 
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SINTERKLAASFEEST 5 DECEMBER  

 
Op 5 december vieren we Sinterklaas. De deur gaat op 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 

om de Sint en zijn pieten te verwelkomen. Mocht het deze ochtend regenen, dan gaan we iets later naar het 

plein. Elke groep heeft op het plein een vaste plek en ouders zijn van harte welkom om erbij te zijn. Ouders 

kunnen plaatsnemen voor de school, achter het afzetlint. Het overige plein moet vrij blijven voor de aankomst 

van Sint en Piet. 

 
Na de welkom ceremonie gaan alle kinderen met hun leerkracht naar binnen voor het feest. Het zou fijn zijn 
als een paar ouders willen helpen met het sjouwen van de banken terug naar het speellokaal.  
 

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. 
We zijn op deze dag allemaal om 12.00 uur uit. 

 
 

DOE-AVOND KERST 9 DECEMBER VANAF 19.00 UUR 

 
Na 5 december worden alle Sintspulletjes weer opgeruimd, want Kerstmis staat alweer voor 
de deur! Op maandagavond 9 december gaan we de school in kerstsfeer brengen. Heeft u tijd 
en zin om ons te helpen? Dan bent u van harte welkom. Vele handen maken licht werk. We 
starten om 19.00 uur.  
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SCHAATSEN 

 
Op maandag 16 december mogen de kinderen van groep 3 tot en met 8 schaatsen op de schaatsbaan op het 
kermisterrein.  
Groep 4 en 7: 09.00-10.00 uur 
Groep 3 en 8: 10.30-11.30 uur 
Groep 5 en 6: 13.00-14.00 uur 
Kinderen krijgen daar de schaatsen, drinken en iets lekkers te eten. Kinderen lopen gezamenlijk naar de 
ijsbaan en terug. 

 
17 DECEMBER: KERSTSTUKJES MAKEN MET OUDERHULP   

  
Op dinsdagmiddag 17 december gaan alle kinderen kerststukjes maken. Het is de bedoeling dat u uw kind 
hiervoor een tasje met de volgende spulletjes meegeeft: 

 een bakje met een stukje oase erin 

 groene takjes 

 kleine kerstversiersels  zoals klokjes, kerstballetjes etc. 

 kaarsje of waxinelichtje 
 

Zet de naam van uw kind op de tas en geef deze op 16 of 17 december mee naar school. We willen graag dat 
de kleuters het al op maandag 16 december meenemen!  
Om alles goed te laten verlopen, zou het fijn zijn als er ouders zijn die helpen bij het maken van de 
kerststukjes. Het gaat om twee ouders per groep. U kunt u opgeven bij de groepsleerkracht. Verder willen we 
u vragen uw kind(eren) een glazen potje of een glaasje mee te geven waar wij dan tijdens de kerstviering een 
waxinelichtje in doen. 
 
Nog even de data op een rijtje: 

 maandag 16 december: alle kleuters nemen spullen mee voor kerststukjes + een glazen potje 

 16 of 17 december: alle kinderen nemen spullen mee voor kerststukjes + een glazen potje 

 dinsdag 17 december vanaf 13:15 uur: kerststukjes maken in alle groepen met hulpouders!  
U komt toch ook helpen?  
 
 
 
 

19 DECEMBER: KERSTVIERING EN BUFFET 

 

De kerstviering en het buffet is dit jaar op donderdag 19 december. Alle kinderen 

gaan door de hoofdingang naar binnen, waar ze worden verwelkomd door de 

Kerstman en een koor.  Vanaf 17.30 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen 

naar binnen met het eten voor het buffet. De kerstviering start om 17:45 uur en is 

om 19 uur afgelopen. Voor de kerstviering van donderdag 19 december vragen we 

u lantaarns met een kaars of waxinelichtje te leen om het schoolplein te 

verlichten. Graag inleveren op woensdag 18 december in de hal, voorzien van de 

naam van uw kind en de groep. Vrijdag 20 december geven wij de lantaarns dan 

weer mee aan uw kind.  

Uitnodiging voor alle ouders/verzorgers 
Wij nodigen alle ouders/verzorgers van harte uit voor een drankje vanaf 17.45 uur in de speelzaal. Kinderen 
van ons schoolkoor zullen rond 18.50 uur een optreden verzorgen. Om 19.00 uur kunt u dan uw kind in de klas 
ophalen. 
   
Op vrijdag 20 december gaan alle leerlingen van groep 3 t/m 8 gewoon naar school. Om 12 uur is iedereen uit 
en begint de kerstvakantie. 
  
Meer informatie over de kerstviering en het buffet vindt u in de uitnodiging aan het eind van dit infobulletin. 
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INFO VANUIT DE OR 

 
Afgelopen maand is het dagelijks bestuur van de ouderraad bij de notaris geweest i.v.m. de overgang naar 
oudervereniging. Wat dit precies inhoudt zullen we in het infobulletin van januari aan u uitleggen. Door de 
overgang van de ouderraad naar oudervereniging is het mailadres ook veranderd. Het  is nu  
OV.het-kofschip@liemersnovum.nl  
Een van onze taken blijft uiteraard nog het organiseren van allemaal leuke activiteiten voor de kinderen op 
school. De voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst zijn inmiddels in volle gang en we hopen op 5 december 
de Sint en zijn Pieten weer te mogen verwelkomen op het Kofschip. 
Buiten de feestelijke activiteiten hebben we dit jaar een extra uitje kunnen organiseren. De groepen 3 t/m 8 
zullen op maandag 16 december gaan schaatsen op de schaatsbaan in Zevenaar (kermisterrein). Uiteraard 
zullen de klassen niet allemaal tegelijkertijd gaan. Voor de kleuters hebben we gekozen om niet te gaan 
schaatsen. In overleg met de leerkrachten hebben we voor deze groepen nieuwe stepjes aangeschaft. 

 

INFO VANUIT DE MR  

 
Woensdag 20 november jl. was onze meest recente vergadering. 
Hierin kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: 

 GMR-punten en gebruikmaken van Sharepoint. 

 De bouw is besproken en deze loopt op schema. Zoals te zien is op de locatie aan de Platanenlaan 
wordt er druk gebouwd aan de bovenverdieping. 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. 

 Nieuws vanuit de Stichting LiemersNovum: 
o Toon Geluk legt zijn taken neer als voorzitter van het College van Bestuur en gaat de 

stichting verlaten. 
o Leden van de GMR en Raad van Toezicht hebben alle scholen bezocht en hebben deze dag als 

zeer positief en waardevol bestempeld. 
o Alle LiemersNovum directeuren zijn nu geschoold in DISC. DISC is een manier waarop de 

persoonlijkheidsstijlen van iemand kan worden beschreven. Het gaat erom dat anderen dan 
inzicht kunnen krijgen/ begrijpen van de persoonlijkheidsstijl van een ander. DISC staat voor: 
Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. We gaan bekijken hoe we dit instrument zouden 
kunnen inzetten in onze scholen. 

o AVG: Binnenkort wordt door het stafbureau een digitaal format aangeleverd op welke manier 
we gegevens mogen verzamelen en met welk doel. 

o Verkenning personeelsdag in 2020 over het volgen en geven van workshops voor het 
personeel. 

o Alle scholen dienen een schoolplan te schrijven. Op Het Kofschip is het MT hier mee bezig. De 
MR moet hier in januari zijn goedkeuring aangeven. 

o LiemersNovum heeft een nieuwe ICT-beheerder: Actacom. Donderdag 21 november heeft 
binnen de school de migratie van de nieuwe netwerkbeheerder plaatsgevonden. Vanaf dan 
werkt Het Kofschip alleen nog maar in de cloud. 

o Begroting 2020; onze begroting voor 2020 wordt hopelijk binnenkort goedgekeurd. 

 
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. 

 

 VERKEERSITUATIE RONDOM DE SCHOOL  

 

Zoals we u al eerder hebben aangegeven, zijn er onderbroken gele strepen getrokken langs de stoepranden bij 

de kruising van de Vondellaan met Guido Gezellestraat en Huygenslaan. Dit betekent dat u daar de auto niet mag 

parkeren. Indien u deze plek gebruikt voor het uit laten stappen van de kinderen is het belangrijk om bij het 

wegrijden van de plek goed te controleren of u veilig kunt wegrijden. We krijgen namelijk melding van het feit 

dat fietsers dan vaak niet gezien worden en dat daardoor er een onveilige situatie ontstaat. Fietsers worden dan 

bijna aangereden. Ons advies is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de grote parkeerplaats van de 

Vondellaan en dan samen met uw kind(eren) naar school te lopen.   

  

mailto:OV.het-kofschip@liemersnovum.nl
mailto:mr.het-kofschip@liemersnovum.nl
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 18 DECEMBER AFSLUITING SCHOOLJUDO 

 

Op woensdag 18 december is de afsluitende les van ons schooljudo. Kinderen hebben dan de wekelijkse judo-les 

op woensdag in plaats van vrijdagmorgen. Ze hebben voor deze les de gymkleding nodig.  
 

GROEP 6 NAAR VERPLEEGHUIS 

 

Op maandag 13 en maandag 27 januari 2020 gaat een groepje leerlingen uit groep 6 weer naar De Liemerije om 

met de bewoners gezelschapsspelletjes te spelen.  

 

TRAKTATIES 

 

Op Het Kofschip besteden we veel aandacht aan gezondheid. We hebben 

fruitdagen ingesteld en er staat een waterreservoir voor de kinderen in de school. 

Doel hiervan is dat kinderen gezonde tussendoortjes eten en minder gezoete 

drankjes drinken.  

Het was altijd een goede gewoonte dat kinderen op hun verjaardag ‘gezonde’ 

traktaties meenamen. De laatste tijd zien we echter weer regelmatig traktaties 

die vooral bestaan uit snoep.  
We zouden het fijn vinden als u uw jarige kind een traktatie meegeeft die gezond is. Op internet zijn tal van 
websites met gezonde traktaties vinden, bv. op http://www.gezondtrakteren.nl 
 

 

OPGAVE KINDEREN VAN 2016, 2017 EN 2018 

 
Ook al is het schooljaar nog lang niet voorbij, toch zijn we al bezig met de formatie voor het nieuwe 
schooljaar. Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen in 2020, 2021 en 2022 is het 
prettig om al te weten hoeveel aanmeldingen we voor deze jaren hebben. Als u een zoon of dochter heeft die 
geboren is in 2016, 2017 of 2018 en u heeft hem of haar nog niet opgegeven, dan kunt u bij de directie een 
aanmeldformulier halen en weer inleveren. We kunnen deze gegevens dan in de administratie verwerken en 
een goede planning van de groepen maken.  
 

 

KERSTVAKANTIE 

 
Op vrijdag 20 december om 12.00 uur sluit de school en start de kerstvakantie. We wensen alle kinderen en hun 
familie gezellige feestdagen toe en een hele fijne vakantie! We starten maandag 6 januari weer.   

http://www.gezondtrakteren.nl/
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Uitnodiging voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 

 
Voor het kerstbuffet op donderdag 19 december van 17.45 tot 19.00 uur.  
Om 17.30 gaat de deur open. 
 
Hallo allemaal, 
 
Op donderdag 19 december houden we een kerstbuffet op school.  
Iedereen maakt voor die avond thuis hapjes voor ongeveer vijf kinderen. In de klas maken we er een 
mooi buffet van.  
Ideetjes voor wat je zou kunnen maken: gevulde eieren, stokbrood met salade, bladerdeeghapjes, 
stukjes kaas/worst, pizza, enz. Als je iets meebrengt dat warm moet blijven, neem dan ook een 
warmhoudplaatje mee. Het hapje dat je meeneemt, moet wel helemaal klaar zijn.  
 
Schrijf op de lijst die in de klas hangt wat je meeneemt, zodat niet iedereen hetzelfde maakt. Voor 
het buffet willen we maximaal drie zoete gerechten en één toetje. Dit is om te voorkomen dat er 
alleen maar zoetigheid is en er te veel nagerechten zijn.  
 
Neem woensdag 18 december een plastic tas mee met daarin een bord, bestek en beker (alles 
voorzien van je naam).  
 
We wensen iedereen een gezellige en lekkere avond toe. Zorg dat je er op tijd bent! 
 
 

 

Uitnodiging voor alle ouders/verzorgers 
 
U wordt van harte uitgenodigd vanaf 17:45 iets te komen drinken in de speelzaal. Om 19.00 uur kunt 
u dan uw kind in de klas ophalen. 
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