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SCHOOLCONTACTPERSOON GEBIEDSTEAM ZEVENAAR: MARTIN KEIZER
3 Februari, was Martin Keizer weer aanwezig bij ons op school. 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,
moet dat bij de gemeente aangevraagd worden. Martin kan u hierbij van dienst zijn.
Met vragen op dit gebied kunt u 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 op Het Kofschip is, is op maandag 2 maart van 8.15 uur tot 10.00 uur. U hoeft
geen afspraak te maken, maar kunt gewoon komen. Als u al wel weet dat u er zult zijn, kunt u ook via juf Stefanie
een afspraak maken.
KENNISMAKEN MET STAGIAIRES

Het Kofschip is een opleidingsschool. Hierdoor zult u regelmatig stagiaires aantreffen in de verschillende groepen.
Voor de komende periode staan drie nieuwe stagiaires gepland:
Groep 1/2B:
Groep 1/2C:
Groep 5:

Daphne Linnenbank, opleiding onderwijsassistent Rijn-IJssel College
Isa Berendsen, opleiding onderwijsassistent Graafschap College
Margaux Hurrelbrinck, eerstejaars PABO-stagiaire Iselinge

Jennifer (kleutergroepen), Evelien (groep 6) en Indy (groep 7) blijven tot het eind van dit schooljaar.

SURREALISME
Het kan u niet ontgaan zijn: de prikborden en de lokalen op onze school vullen zich weer, nu met prachtige
surrealistische kunstwerken. Olifanten op hoge poten van Salvador Dali, met voorwerpen bedekte gezichten van Rene
Magritte, beelden van Alberto Giacometti – onze leerlingen blijken telkens opnieuw ware kunstenaars!
Met de Wall of Fame wil het helaas nog niet zo lukken, want de werkstukken waaien steeds van het prikbord af als de
deur opengaat. Het zij zo en we laten het er maar even bij. Komend schooljaar zullen we in onze mooie nieuwe
school zeker de Wall of Fame weer in ere herstellen.

BOEKENRUILKAST
Misschien heeft u hem al zien staan in de hal, de met afbeeldingen uit prentenboeken beplakte nieuwe
boekenkast.
Dit is geen gewone boekenkast, maar een boekenruilkast. De komende twee weken zullen we de kast verder
afmaken, zodat hij na de voorjaarsvakantie officieel onthuld kan worden. Tijdens die onthulling zullen we
ook uitleggen waarvoor de kast bedoeld is. Nog even afwachten dus!

MAANDAG 10 FEBRUARI STUDIEDAG
Op maandag 10 februari hebben de leerkrachten van Het Kofschip een studiedag. Op deze dag evalueren we ons
onderwijs aan de hand van de in januari afgenomen LVS-toetsen en maken we onderwijsplannen voor de komende
periode. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

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 2 t/m 7 gepland, waarop we alle ouders verwachten. Voor de gesprekken in de
groepen 6 en 7 nodigen we ook de leerlingen uit. Voor de ouders en de leerlingen van groep 8 starten de
adviesgesprekken op maandag 3 februari. Ouders en leerlingen van groep 8 zijn hiervoor al door de leerkracht
uitgenodigd, de gesprekken zijn al ingepland.
De kinderen van groep 2 krijgen geen rapport mee, maar voor hen is er n.a.v. 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.
Ouders worden via Parro uitgenodigd voor de gesprekken en kunnen zelf een moment inplannen. Niet alle
leerkrachten zijn elke avond aanwezig, dit kunt u lezen in de Parro-uitnodiging.
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GROEP 8 DOET MEE AAN GROTE BOEMELPARADE
De Stichting Vrienden van Carnaval in Boemelburcht heeft de Zevenaarse
basisscholen gevraagd mee te doen aan de grote Boemelparade op
carnavalszondag 23 februari 2020. Zij wil de jeugd laten kennismaken met het
Zevenaarse carnaval door hen erbij te betrekken en de kinderen een
prominente rol te geven tijdens de optocht.
Het Kofschip neemt dit jaar voor de derde keer deel aan de optocht.
Samen met Edwin van Onna (docent kunst), ouders, leerlingen van groep 8 en
juf Heidy wordt er hard gewerkt aan een kunstzinnige carnavalswagen. Als alles
klaar is, kunnen we als groep meelopen met de optocht.
Kom ons aanmoedigen op zondag 21 februari tijdens de grote Boemelparade!

VAN DE OUDERVERENIGING
Vacature
Ben jij de duizendpoot die wij nog missen? De oudervereniging heeft een vacature voor een enthousiaste secretaris.
Als lid van de oudervereniging mag je ons ondersteunen bij de administratieve taken. Bij interesse graag een mail
naar ov.het-kofschip@liemersnovum.nl of meld je bij een van de bestuursleden van de oudervereniging.
Carnaval
Op vrijdag 21 februari gaan alle remmen los tijdens ons jaarlijkse carnavalsfeest! We
hopen dat alle kinderen vrolijk verkleed op school komen.
De kinderen gaan bij binnenkomst die ochtend naar hun eigen groep. Vanaf 8.20 uur
verzamelen we ons op het plein van de school en starten daar gezamenlijk. Rond 8.30
uur krijgen wij bezoek van de Raad van Elf van Boemelburcht en worden tevens onze
eigen prins en prinses bekendgemaakt. Ook ouders zijn van harte welkom op het plein.
U mag plaatsnemen achter de kinderen.
Vervolgens gaan we naar binnen en houden ons carnavalsfeest. Dit jaar helaas zonder Kofschip got talent, dit in verband
met de beperkte ruimte. De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken voor de kleine pauze mee te nemen.
Dit wordt verzorgd door school. Om 12 uur sluit de school en mag iedereen naar huis.
Schoolreisje
De werkgroep Schoolreis is gestart met de voorbereidingen. Hierbij willen wij u erop attenderen om op tijd de bijdrage
voor het schoolreisje over te maken.

HET KOFSCHIP BAKT PANNENKOEKEN VOOR OUDEREN OP VRIJDAG 20 MAART
Vrijdag 20 maart is het Nationale Pannenkoekdag!
Kinderen van basisschool Het Kofschip aan de Guido Gezellestraat in Zevenaar gaan,
samen met ouders, op vrijdagmorgen 20 maart aan de slag om pannenkoeken te bakken.
Alle ouderen in Zevenaar kunnen zich aanmelden via willemwienholts@gmail.com of
0619538081. Bellen naar school kan ook. Vraag dan even naar juf Maria. (0316-525619)
Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt op 20 maart tussen 12.00 en 13.00 uur twee
(gratis) pannenkoeken p.p. van de kinderen. Meld u dus aan!
Bij de aanmelding graag vermelden: naam, adres, hoeveel personen en eventueel telefoonnummer.
Helpen jullie mee?
Heb je een opa of oma in de buurt wonen of heb je lieve buurman of buurvrouw die we blij
kunnen maken met twee pannenkoeken? Vraag dan of ze voor vrijdag 20 maart hun naam en adres opgeven, zorgen
wij ervoor dat het geregeld wordt!
Wil je vader of moeder meehelpen met bakken?
We kunnen nog heel wat bak-ouders gebruiken. Voor de materialen zorgen wij. Samen met een groepje kinderen bakt
u pannenkoeken, waarna deze samen worden rondgebracht. In principe wordt er gebakken door de leerlingen uit de
hoogste groepen. Natuurlijk doet uw eigen kind ook mee als u zich aanmeldt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Maria of willemwienholts@gmail.com

VOORJAARSVAKANTIE
Van maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari is het voorjaarsvakantie.
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