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HAPPY NEW YEAR! 

 
De kerstvakantie ligt alweer achter ons, het jaar 2020 is begonnen.  
We hopen dat iedereen fijne feestdagen heeft gehad, goed is uitgerust en met 
veel energie begint aan dit nieuwe jaar! 
 
 
 
 
 

SCHOOLCONTACTPERSOON GEBIEDSTEAM ZEVENAAR:  MARTIN KEIZER 

 
Iedere eerste maandagmorgen van de maand is Martin Keizer aanwezig. Martin is lid van het gebiedsteam 
Zevenaar en is onze schoolcontactpersoon.  
Als kinderen of gezinnen hulp nodig hebben van een hulpverlener, onderzoek nodig hebben of begeleiding 
zoeken, dan moet dat bij de gemeente aangevraagd worden. Martin kan u hierbij van dienst zijn. Met vragen 
op dit gebied kunt u op iedere eerste maandagochtend van de maand bij hem terecht.  
Heeft u vragen heeft over de taak van het gebiedsteam, dan 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 op school is, is op maandag 3 februari 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, dan kunt 
u ook via Stefanie een afspraak maken.  
 
 

LOVS-TOETSEN 

 
Januari is de maand van de leerlingvolgsysteemtoetsen (LOVS-toetsen). Alle leerlingen krijgen een of meerdere 
toetsen die door het CITO zijn gemaakt en bedoeld zijn om te kijken welk leerniveau het kind op de diverse 
vakgebieden heeft gehaald. Kinderen kunnen niet ‘leren’ voor deze toetsen.  
Bij het eerstvolgende rapport (14 februari, gr. 3 t/m 8) vindt u de uitslagen van deze toetsen.  
 
 

KUNSTSTROMING SURREALISME VANAF 14 JANUARI 

  
De tweede kunststroming die we dit schooljaar onder de aandacht 
brengen, is het surrealisme. We starten hiermee op dinsdag 14 januari. 

  
Surrealisme is een kunststroming uit de 20ste eeuw. Een kenmerk van 
deze kunststroming is dat het lijkt alsof je naar een fantasie- of 
droomwereld kijkt. De kunstwerken zijn op het eerste gezicht een beetje 
vreemd. Ook probeert de kunstenaar je soms op het verkeerde been te 
zetten, door dingen te laten zien die eigenlijk helemaal niet kunnen.  
 

 

 
NATIONALE VOORLEESDAGEN 22 JANUARI T/M 1 FEBRUARI   

 
Van 22 januari tot en met 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen.  De Voorleesdagen maken deel uit van 
een landelijke campagne met als doel het voorlezen te stimuleren. De campagne is vooral gericht op de 
kinderopvang en de jongste kinderen van de basisschool. De Nationale Voorleesweek, die het plezier van 
voorlezen centraal stelt, is nodig omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen die al jong met voorlezen 
kennismaken, ook op latere leeftijd vaker lezen. Behalve een bron van plezier is lezen een belangrijke sleutel 
voor maatschappelijke deelname. 
  
In het kader van de Landelijke Voorleesweek lezen op Het Kofschip woensdag 22 januari alle leerkrachten voor. 
Ze doen dit niet in hun eigen groep, maar in de groep van een ander.  
 
Op dinsdagochtend 28 januari gaan de kleuters om half 10 naar het prentenboekenfestival in Lab 12 in het 
gemeentehuis. Hier kunnen de kleuters zien dat tekeningen en figuren uit boeken echt levend kunnen worden 
en er wordt in twee voorleeskamers voorgelezen uit het prentenboek Moppereend. Als er ouders of opa’s of 
oma’s het leuk vinden om mee te komen, dan kan dit natuurlijk ook! Voor koffie of thee met wat lekkers 
wordt gezorgd. 
Zien wat er te beleven is? Bekijk dit filmpje: https://youtu.be/ibJ7rvKqbpo 
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Wilt u meer informatie over de Nationale Voorleesweek, kijk dan op  www.nationalevoorleesdagen.nl.  
U kunt hier ook goede voorleestips vinden.  
 

 
 

OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS DE LIEMERS   

 
Liemers College 
De open dag op het Liemers College is op 25 januari 2020. Tijdens de open dag kunnen leerlingen en leraren 
alle vragen van groep 8 leerlingen beantwoorden. Tijdens de open dag kunnen leerlingen zelf aan de slag met 
diverse doe-activiteiten, zoals bij techniek, muziek, biologie en natuurkunde. Alle boeken zijn te bekijken en 
er worden rondleidingen gegeven door de gebouwen.  
 
De open dag van het Liemers College vindt plaats op drie locaties.  
Locatie Landeweer - Stationspoort 36, Zevenaar 
Open van 17.00 tot 20.30 uur. 
Voor leerlingen die naar vmbo-bb en vmbo-kb gaan. 
 

Locatie Zonegge - Zonegge 07-09, Zevenaar 
Open van 16.00 tot 19.30 uur. 
Voor leerlingen die naar de mavo gaan en Agora Liemers. 

 

Locatie Heerenmäten - Heerenmäten 6, Zevenaar 

Open van 17.00 tot 20.30 uur. 

Voor leerlingen die naar havo of vwo gaan.  

 
Candea College 
Op woensdag29 januari 2020 is de open dag voor schooljaar 2019-2020, die speciaal voor leerlingen is. 
Leerlingen uit groep 7 en 8 zijn van harte welkom om het Candea College te komen verkennen. Deze middag 
duurt van 16.00-20.00 uur en is op twee locaties: Eltensestraat 8 voor leerlingen die naar het vmbo sb/bb, 
vmbo bb/kb, kb/mavo gaan of naar de dakpanklas mavo/havo.  
Saturnus 1 is bedoeld voor leerlingen die naar  havo of vwo gaan. Bij twijfel is het ook mogelijk beide locaties 
te  bezoeken.  
 
Kinderen uit groep 7 / 8 en hun ouders kunnen dus alvast een kijkje gaan nemen op scholen voor voortgezet 
onderwijs. Ga hier zeker naar toe met uw kind, zodat het zich alvast een voorstelling kunt maken van wat hem 
of haar volgend jaar te wachten staat!  
 
 

STAKING  30 EN 31 JANUARI 

 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er een landelijke onderwijsstaking. Op dit moment weten we nog niet 
of onze school op die dag gesloten zal zijn. Wij zullen u hierover uiterlijk vrijdag 10 januari inlichten.  
 
 

STUDIEDAG  MAANDAG 10 FEBRUARI VRIJ 

 
Alle kinderen hebben op maandag 10 februari vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten.  
 
 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
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RAPPORT EN CONTACTAVONDEN  

 
Op vrijdag 14 februari krijgen de kinderen van de groepen 3 – 8 hun rapport mee naar huis. Vanaf 17 februari 
worden de contactavonden voor de groepen 3 t/m 7 gepland, waarop we alle ouders verwachten. Voor de 
groepen 6 en 7 nodigen we daarbij ook de leerlingen uit.  
Voor de ouders en de leerlingen van groep 8 starten de adviesgesprekken al eerder. Ouders en leerlingen van 
groep 8 worden hiervoor door de leerkrachten zelf uitgenodigd.  
De kinderen van groep 2 krijgen geen rapport mee, maar voor hen is er naar aanleiding van de toetsresultaten 
wel een contactavond. Ook hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. 
Voor de ouders van groep 1 bestaat de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen.  
U wordt via Parro uitgenodigd voor de gesprekken.  

 

VAN DE OUDERVERENIGING 

 

Namens de oudervereniging wensen wij u een gelukkig en gezond nieuwjaar. 
 
De afgelopen maand hadden we eerst het Sinterklaasfeest gevierd. De kinderen ontvingen dit jaar een brief uit 
Spanje. Dit jaar had de kluspiet een brief geschreven met de vraag of hij op school mocht logeren. Het 
pietenhuis werd verbouwd en daarom moesten de pieten elders logeren. De kinderen vonden dat natuurlijk een 
goed idee. Ze waren blij verrast de volgende dag een heus logeerbed in school te zien staan. Iedere dag zag 
het er weer anders uit. 
Toen werd het 5 december. Waar was de Sint nu toch? We moesten even wachten tot de Sint en zijn Pieten op 
school aankwamen. Wat bleek……Sint was bij het verkeerde schoolgebouw en zag dat ze daar druk waren met 
de verbouwing. 
Bouwbedrijf Koenders totaalbouw is zo aardig geweest om Sint en zijn Pieten naar onze school te brengen. Zo 
kon het feest gelukkig toch doorgaan. Sint bedankte de kinderen dat kluspiet bij ons mocht logeren. 
 
Sint en de pieten vertrokken en zo brak de periode van kerst aan. De school zag er prachtig uit. In iedere klas 
waren er mooie versiering en veel lichtjes. Wat een gezellige sfeer. 
Op 19 december was er het jaarlijkse kerstdiner in de klas. De kerstman en een prachtig koor ontvingen de 
kinderen en ouders/verzorgers die avond op school. De kinderen en leerkrachten genoten in de klas van 
gerechten, door de ouders al dan niet samen met hun kind gemaakt. Het zag er goed uit! 
Terwijl de kinderen genoten van het diner, waren ouders, broertjes en zusjes welkom in het speellokaal. Daar 
was gezorgd voor entertainment van het schoolkoor met een leuk optreden. Uiteraard werd de inwendige mens 
niet vergeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


