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RIVM RICHTLIJNEN
Op 1 juli zijn door het RIVM de richtlijnen ten aanzien van de Coronamaatregelen versoepeld. Toch moeten we alert
blijven op verspreiding van het virus. Daarom vragen we u uitdrukkelijk deze regels te lezen:
Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk
blijft, is het belangrijk dat hier de maatregelen worden opgevolgd:
• Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest of verhoging tot 38 graden? En/of heb je plotseling verlies van
reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de testuitslag bekend is.
• Bij koorts en/of benauwdheid moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
• Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en
nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je
neus te snuiten en gooi ze daarna weg).
Als u uw kind ziekmeldt, zullen we u de volgende vragen moeten stellen:
•
Welke klachten heeft uw kind? Sinds wanneer zijn de klachten er? Heeft uw kind ook koorts?
•
Zijn er ook klachten bij u als ouders of in het gezin?
•
Heeft het kind contact gehad met een positief geteste corona-patiënt?

TERUGBLIK MUSICAL EN AFSCHEID GROEP 8
Het ging niet zoals we graag zouden willen, maar binnen de maatregelen die er nu gelden heeft groep 8 toch een
prachtige musical neergezet! Maar liefst drie keer kwamen ze op het toneel, de in tweeën verdeelde groep leerlingen:
er was een optreden voor de leerlingen van de school en twee optredens voor de in twee groepen verdeelde ouders.
Uiteraard hebben we daarna op gepaste wijze afscheid genomen van deze kanjers in de hal van Kunstwerk! Musiater.

VERHUIZING
Nog een paar dagen en dan zit onze tijd aan de Guido Gezellestraat erop. Een
prachtig nieuw gebouw aan de Platanenlaan staat al uitnodigend op ons te wachten.
Maar voordat we daarin kunnen, moet er nog een en ander gebeuren. De kinderen
hebben het vast al gezien dat de prikborden in ons huidige gebouw leeg zijn en dat
er steeds meer dozen op de gangen komen te staan.
Op woensdag 8 en donderdag 9 juli wordt alles door een verhuisbedrijf naar de
Platanenlaan gebracht en kunnen we de nieuwe lokalen gaan inrichten. Op die twee
dagen zijn de leerlingen daarom vrij van school.

LAATSTE SCHOOLDAG BEZOEK BIOSCOOP
Traditiegetrouw sluiten wij het schooljaar af met een bezoek aan de bioscoop in Zevenaar. Met alles wat in de
afgelopen maanden niet door kon gaan, zijn we heel blij dat dit uitje wel kan plaatsvinden!
Om grote drukte bij de bioscoop te voorkomen, hebben we het dit jaar echter anders georganiseerd dan andere jaren.
We verwachten alle leerlingen van groep 1 t/m 7 om half 9 op school, op de plek waar ze de afgelopen weken ook zijn
gebracht. Groep 8 is de enige groep die zelfstandig naar de bioscoop mag. Juf Heidy zal ze daar opvangen. We lopen
met de andere kinderen naar de bioscoop, genieten van de film en lopen daarna gezamenlijk weer terug naar school.
U kunt uw kind(eren) tussen 11.15-11.45 uur van school ophalen, en hiermee begint dan ook de zomervakantie.
We proberen u via Parro op de hoogte te houden van onze aankomsttijd op school.
De volgende films zijn aangeboden:
•
Wickie de Viking
https://zevenaar.movieunlimitedbioscopen.nl/movies/1039/17/wickie_de_viking_en_het_magische_zwaard
•
Big Trip 2D NL
https://zevenaar.movieunlimitedbioscopen.nl/movies/1044/17/big_trip_nl__2d
•
De Piraten van
hiernaasthttps://zevenaar.movieunlimitedbioscopen.nl/movies/1016/17/de_piraten_van_hiernaast
De kleuters gaan naar Wickie de Vicking, de andere kinderen hebben inmiddels een keuze gemaakt.
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VAN HET PARTNERSCHAPSTEAM
Op 29 juni heeft het partnerschapsteam een overleg gehad met David Kranenburg,
directeur Actief Ouderschap. Met hem hebben we 3½ jaar geleden de wensen- en
verwachtingenavond georganiseerd en het Partnerschapsteam opgestart. We hebben
op 29 juni de volgende punten besproken:
•
Educatief partnerschap
•
Fietstocht 13 september
•
Wensen- en verwachtingenavond
Educatief partnerschap
We hebben geconcludeerd dat alle ouders tijdens de periode dat de scholen gesloten waren, heel actief zijn geweest
bij het educatieve en didactisch partnerschap, door vaak zelf de juf of de meester te moeten zijn. Iedereen heeft
deze periode hard gewerkt, zowel de kinderen, ouders als het team.
Fietstocht
Op zondag 13 september willen we weer de fietstocht organiseren. Nadere info vindt u in het infobulletin van 24
augustus. Noteert u vast deze datum. Hoe leuk is het om na een periode van veel thuiszitten, lekker met je eigen
gezin deel te nemen aan de gezinsfietstocht van Het Kofschip.
Wensen- en verwachtingenavond
Op woensdagavond 28 oktober willen we onze wensen en verwachtingenavond organiseren. We doen dit in
samenwerking met David Kranenburg van Actief Ouderschap. Op deze avond zijn ouders en team elkaars
gesprekspartners. Onder leiding van gespreksleiders van Actief Ouderschap kunnen we uitspreken welke
verwachtingen ouders en team hebben van onze school. Noteert u ook vast deze datum: belangrijk voor eenieder om
mee te denken over onze school.

KIJKMOMENT NIEUWE SCHOOL ZATERDAG 22 AUGUSTUS
Die mooie nieuwe school, die wil iedereen natuurlijk gezien hebben
voordat de lessen beginnen! Daarom organiseren we op zaterdag 22
augustus een kijkmoment voor ouders en kinderen. Ook de kinderen
en ouders van Lindenhage en Zonnekinderen zullen van dit
kijkmoment gebruik maken op hun eigen locaties.
Vanwege de beperkende maatregelen rondom Corona zijn wij
genoodzaakt hierbij een aantal regels te hanteren:
•
•
•
•

•

Houd tijdens deze ochtend 1,5 meter afstand tot niet-gezinsleden.
Volg de aangebrachte looproutes.
Om het aantal contacten te beperken is het alleen mogelijk een kijkje te nemen bij de school of opvang die
door uw kinderen wordt bezocht.
IKC Platanenlaan heeft acht ingangen; gebruik de ingangen die bij de school of opvang hoort die door uw
kinderen wordt bezocht. Bij drukte graag meerdere ingangen gebruiken. Het team van IKC Platanenlaan zal
dit ter plaatse coördineren.
Wij hebben een indeling op basis van achternaam gemaakt. Houdt u alstublieft aan de tijdsloten; op deze
manier is het voor iedereen mogelijk op een prettige en veilige manier een indruk van het gebouw te krijgen.

Tijdslot
09.00 uur
09.45 uur
10.00 uur
10.45 uur
11.00 uur

–
–
–
–
–

09.45
10.00
10.45
11.00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur

Achternaam beginnend met
A t/m H
Wisselmoment
J t/m O
Wisselmoment
P t/m Z
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IKC PLATANENLAAN NIEUWE DIRECTEUR EN DIRECTIETAKEN
Vanaf komend schooljaar vormen we met Lindenhage en Zonnekinderen een Integraal Kindcentrum (IKC). De naam van
het IKC wordt: IKC Platanenlaan. Met ingang van 1 augustus is Frank Sessink IKC-directeur van IKC Platanenlaan. Dit
betekent dat juf Maria Grob adjunct-directeur van Het Kofschip wordt. De IKC-directeur, de adjunct-directeuren van
Lindenhage, Het Kofschip en Zonnekinderen vormen samen een managementteam.
Voor de dagelijkse directietaken van Het Kofschip kan iedereen nog altijd bij juf Maria terecht.

SCHOOLTIJDEN VANAF 24 AUGUSTUS
Vanaf komend schooljaar zijn de schooltijden veranderd. We hebben hierover al eerder bericht.
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk en zien er als volgt uit:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8:15
8:15
8:15
8:15
8:15

-

14:30
14:30
12:15
14:30
12:15

uur
uur
uur
uur
uur

Inloop kan vanaf 8:05 uur ‘s ochtends.
Aangezien we in verband met de RIVM-maatregelen geen 1,5 meter afstand in de klassen kunnen houden, blijft de
regel dat de kinderen van 1 t/m 3 buiten de school opgevangen worden door de leerkrachten, ook vanaf 24 augustus
nog van kracht. Kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.

STAGIAIRE KOMEND SCHOOLJAAR
In het nieuwe schooljaar zullen we weer veel stagiaires verwelkomen. De meeste stagiaires op Het Kofschip komen
van het Graafschap College of Iselinge Hogeschool.
Vooralsnog hebben we een naam voor u. Zij stelt zichzelf aan u voor.
Hallo allemaal,
Bij deze wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Elke Raben, ik ben 24 jaar oud
en woon in Ulft. Momenteel zit ik in het vierde leerjaar van de pabo te Doetinchem.
Aankomend schooljaar loop ik mijn stage in groep 6 bij juf Miranda. Ik ben hier iedere
maandag en dinsdag te vinden en blijf het hele jaar.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om bezig te zijn met handletteren. Ook fitness ik graag
en doe ik leuke dingen met vriendinnen en vrienden. Ik heb veel zin om te starten op
deze school. Als u vragen voor mij heeft, hoor ik het graag.

27 AUGUSTUS: SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 27 augustus komt de schoolfotograaf, Photo L’Ecole uit Deventer. Deze maakt groepsfoto’s en
individuele foto’s van alle leerlingen. Voor niet schoolgaande broertjes of zusjes gaan we met een intekenlijst werken
om lange wachttijden te voorkomen.

3 SEPTEMBER : KENNISMAKINGSBORREL EN INFORMATIEAVOND
Op donderdag 3 september houden we een informatie- en kennismakingsavond in alle groepen. Onder het genot van
een drankje kunt u kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en de andere ouders in de groep. Uiteraard
krijgt u op deze avond ook informatie over de leerstof die in die groep aan de orde komt en over andere zaken die van
belang zijn. We houden bij deze avonden de RIVM-richtlijnen aan, dus houden 1,5 meter afstand van elkaar.
De kennismakingsavonden zijn verdeeld over twee rondes;
19.00-19.50 uur: groep 3A, 3 B, 6 en 7
20.00-20.30 uur: ledenvergadering van de oudervereniging
20.40-21.30 uur: groep 1-2A, 1-2B, 4,5 en 8
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Tussen beide rondes in zal de Oudervereniging haar ledenvergadering houden. We hopen natuurlijk dat u daar
allemaal bij aansluit.

3 SEPTEMBER: LEDENVERGADERING VAN DE OUDERVERENIGING
Ook voor de oudervereniging was het een bijzonder jaar. Een deel van de
geplande activiteiten kon vanwege de Coronamaatregelen niet of alleen in
aangepaste vorm doorgaan. Nu de maatregelen wat minder streng zijn, kon de
musical van groep 8 gelukkig wel doorgaan. Het afscheidsmoment van groep 8
hebben we aansluitend aan de musical gehouden. We hebben, zoals elk jaar, de
leerlingen van groep 8 een afscheidscadeau namens de oudervereniging
meegegeven.
We kunnen het jaar traditiegetrouw weer afsluiten bij de bioscoop! Verder
kijken we er naar uit om volgend jaar in het nieuwe gebouw te starten!
Het jaar stond voor ons ook in het teken van de overgang van ouderraad naar oudervereniging. Statuten zijn notarieel
vastgelegd en een huishoudelijk reglement is opgesteld. Bij een vereniging hoort ook het organiseren van een
ledenvergadering. U bent als ouder of verzorger automatisch lid van onze vereniging en wordt uitgenodigd om bij deze
vergadering aanwezig te zijn. Het bestuur van de oudervereniging legt tijdens de ledenvergadering formeel
verantwoording af aan de leden over de financiën en de georganiseerde activiteiten. Ook worden er twee nieuwe
bestuursleden voorgedragen. Vanzelfsprekend kunnen er vragen gesteld worden. Voor de oudervereniging van Het
Kofschip zal deze ledenvergadering op donderdag 3 september gehouden worden. We starten om 20.00 uur. De
officiële agenda ontvangt u uiterlijk een week voor de vergadering.
Voor nu wensen we iedereen een fijne vakantie toe. Uitgerust en gezond zien we elkaar graag weer bij de start van
het nieuwe schooljaar.

VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Ook voor de MR was dit schooljaar een bewogen jaar, waarin veel
bepalende beslissingen genomen moesten worden. En dat ook nog
grotendeels in coronatijd. Dit betrof met name het meedenken
over hoe de school het beste weer open kon om leerlingen
(gedeeltelijk) naar school te laten gaan, de verandering van de
schooltijden en de procedure en aanstelling van de directeur IKC
Platanenlaan.
Om o.a. op deze punten in te gaan, willen wij donderdag 3 september a.s. aansluiten bij de jaarvergadering van de
Oudervereniging. Wij hopen dan ook van harte dat u hierbij aanwezig kunt zijn.
Maandag 15 juni jl. was onze meest recente en tevens laatste vergadering van dit schooljaar. Hierin kwamen o.a. de
volgende onderwerpen aan bod:
•
Per 1-1-2021 zijn er vacatures binnen de GMR voor ouders en personeelsleden. U heeft hier 16 juni jl. een
mailing over ontvangen.
•
Vaststellen formatieplan 2020-2021: de groepsindeling is gecommuniceerd naar de ouders. Deze is ongeveer
hetzelfde als vorig jaar.
•
Het Kofschip heeft al jaren een stabiel leerlingaantal, namelijk rond de 220. Door de krimp in de gemeente
Zevenaar, het feit dat er een grote groep 8 van school gaat en door een aantal onvoorziene verhuizingen,
zien we aankomend jaar een lichte daling in het aantal leerlingen. Voor de toekomst verwachten we weer
rond de 220 te zitten. De o.a. door het Rijk toegezegde Werkdrukverminderingsgelden worden ingezet door
gebruik te maken van de onderwijsondersteuner en onderwijsassistent.
•
Toekomst/bouw van Het Kofschip: het gaat voortvarend. 24 augustus kunnen we starten op de Platanenlaan.
Volgens het Medezeggenschapsreglement heeft een MR-lid zitting voor een periode van drie jaar. Voor aankomend
jaar betekent dit dat enkele personeelsleden en één ouder aftreden. Zij zijn allen herkiesbaar. Heeft u als ouder
interesse in het werk van de MR, dan kunt u uzelf opgeven als kandidaat-lid. Meldt u dan vóór de volgende MRvergadering van 21 september a.s. aan op mr.het-kofschip@liemersnovum.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken als u
hierover vragen hebt of vragen over andere onderwerpen.
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Als zich een of meer kandidaat-ouders aanmelden, organiseert de MR een verkiezing binnen een nog nader vast te
stellen termijn, waarbij iedereen op de hoogte gehouden wordt. Als zich geen MR-kandidaten melden, dan wordt de
aftredende ouder automatisch herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar.
Wilt u een keer een vergadering willen bijwonen? Onze vergaderingen zijn openbaar, u bent dus van harte welkom! De
eerstvolgende MR-vergadering is maandag 21 september om 20.00 uur.
Voor nu een hele fijne vakantie, blijf vooral gezond en hopelijk tot ziens in het nieuwe schooljaar!

VAKANTIEROOSTER EN STUDIEDAGEN 2020-2021
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
Studiedagen
Liemers Novum studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

Wanneer?
19 oktober 2020 - 23 oktober 2020
21 december 2020 - 1 januari 2021
15 februari 2021 - 19 februari 2021
2 april 2021 - 5 april 2021
26 april 2021 - 7 mei 2021
13 mei 2021 14 mei 2021
24 mei 2021
24 juli 2021 - 5 september 2021

Wanneer?
woensdag 14 oktober
maandag 7 december 2020
maandag 1 februari 2021
vrijdag 21 mei 2021
vrijdag 2 juli 2021

ZOMERSCHOOL
Kunstwerk! organiseert tijdens de zomervakantie in Zevenaar, Duiven, Westervoort en
Lobith een zomerschool voor kinderen die ondersteuning van de Nederlandse taal nodig
hebben. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar zijn drie ochtenden per week welkom.
In Zevenaar wordt de zomerschool gegeven in de periode van 14 t/m 30 juli 2020. De
lessen vinden plaats op de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtenden van 9:00 -12:00
uur in de bibliotheek in Zevenaar (Turmac Cultuurfabriek). Het centrale thema voor deze
Zomerschool is: ‘Ik ben vrij.’
Er worden allerlei activiteiten rondom taal georganiseerd. Denk aan theaterlessen, muzieklessen, kooklessen,
verhalen schrijven over de Coronatijd en 21-eeuwse vaardigheden. Want samen leren is leuk!
Aanmelden kan via activiteitenbibliotheek@liemerskunstwerk.nl

VAKANTIEBIEB
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en
luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen, dus ook
als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap.
Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G.
Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Je kunt er van 1 juli
tot en met 31 augustus 2020 gebruik van maken. Meer informatie op:
http://www.vakantiebieb.nl/
Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb nog veel meer
e-books en luisterboeken lenen. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor
kinderen.
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24 AUGUSTUS: VOLGENDE INFOBULLETIN
Op maandag 24 augustus komt het volgende infobulletin uit.
Wij wensen al onze leerlingen en hun ouders een hele fijne, zonnige vakantie!
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