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INFOBULLETIN APRIL
Ondanks het feit dat het kalenderblad van april bijna leeg is, willen we voor deze maand toch een infobulletin
uitbrengen. In dit infobulletin kunt u lezen hoe het met de bouw staat, hoe we werken om onze leerlingen toch te
kunnen onderwijzen, welke activiteiten deze periode niet doorgaan en het definitieve vakantierooster van schooljaar
2020-2021.

THUISONDERWIJS
Inmiddels gaan we de tweede periode van thuisonderwijs in. Door iedereen
wordt ontzettend hard gewerkt om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
Er worden wekelijks tasjes met werkpakketten opgehaald en er wordt thuis op
laptops en computers gewerkt. Leerkrachten maken instructiefilmpjes en
begeleiden hun kinderen in groepjes of individueel via Teams. Zelfs ook de
muziek- en gymlessen gaan door, in aangepaste vorm uiteraard.
Niet alleen de kinderen leren in deze periode veel, ook leerkrachten maken
een inhaalslag als het om werken op afstand gaat. Wij realiseren ons daarbij
heel goed dat het voor u als ouders niet altijd gemakkelijk zal zijn om zo lang
thuis te zijn en uw kinderen aan het schoolwerk te krijgen.
Toch moeten we het wel samen doen, de situatie verplicht ons allen hiertoe.
Het is dan ook heel fijn om te merken dat u allen zo goed uw best doet.
Complimenten van ons daarvoor!
We hopen dat we vanaf 11 mei de deuren weer mogen openen om iedereen welkom te heten.

DE BOUW OP DE PLATANENLAAN
In de afgelopen periode is er hard gewerkt op de bouwplaats van de Platanenlaan. Tot aan de uitbraak van het
coronavirus liepen de werkzaamheden uitstekend op schema. Echter door deze crisis lopen we mogelijk enige vertraging
op. Wat dit voor consequenties heeft, kunnen we op dit moment niet overzien. Zodra we iets meer weten, zullen we het
u gelijk melden.
Een kleine impressie van de stand van zaken in maart.

Aanbouw teamkamer en speellokaal
Hoofdingang
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Plein met blik op bovenverdieping

Speellokaal en centrale hal

AANMELDINGEN VO AFGEROND
Net als vorig jaar is dit jaar het advies van de basisschool doorslaggevend voor de keuze van het voortgezet onderwijs. De
leerlingen van groep 8 maken dit schooljaar geen centrale eindtoets, maar de aanmeldingen voor het VO zijn al wel
afgerond. De kinderen van groep 8 hebben de volgende adviezen gekregen:
VMBO BB
VMBO BB/KB
VMBO Kb
VMBO KB/MAVO
VMBO MAVO
VMBO MAVO/ HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO

2
1
3
5
7
2
6
3
5

Komend jaar gaan er 24 leerlingen naar het Liemers College, 8 naar het Candea College en 2 leerlingen gaan naar een
school in Arnhem.

FIETSVERKEERSEXAMEN
Het fietsexamen voor groep 7 gaat dit schooljaar niet door. We weten nog niet hoe een en andere opgelost gaat worden.
Mochten we hier meer over weten, dan hoort u gelijk van ons.

VAN DE OUDERVERENIGING
Paasontbijt
Dit jaar kan ons traditionele paasontbijt geen doorgang vinden. We hopen dat iedereen thuis een gezellig paasontbijt zal
hebben.
Avondvierdaagse
De Zevenaarse wandelorganisatie heeft ons bericht dat dit schooljaar de avondvierdaagse geen
niet doorgaat. De avondvierdaagse stond gepland 25 t/m 28 mei.
Schoolreis
We weten op dit moment nog niet of het schoolreisje dit jaar kan doorgaan. Het staat voor
begin juni gepland. We moeten nadere berichtgeving afwachten.
Vacature
Ben jij de duizendpoot die wij nog missen? De oudervereniging heeft een vacature voor een enthousiaste secretaris.
Naast het verzorgen van de secretariële ondersteuning is er ook ruimte om deel te nemen in de werkgroepen om de
verschillende activiteiten te organiseren voor de kinderen van de school.
Bij interesse graag een mail naar ov.het-kofschip@liemersnovum.nl of meld je bij een van de bestuursleden van de
oudervereniging.
Infobulletin nr. 8 april 2020, OBS Het Kofschip

3

MEIVAKANTIE EN VRIJE DAGEN DIT SCHOOLJAAR
De rest
•
•
•
•

van dit schooljaar hebben we nog een aantal dagen vrij:
Studiedag
vrijdag 29 mei
Tweede Pinksterdag
maandag 1 juni
Studiedag
vrijdag 26 juni
Zomervakantie
11 juli t/m 21 augustus

DEFINITIEF VAKANTIEROOSTER 2020-2021
Hier vindt u het definitieve vakantierooster voor het komend schooljaar.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaar (incl. carnaval)
Goede Vrijdag + 2e Paasdag
Meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaart en vrije vrijdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

19-10-2020
21-12-2019
15-02-2021
02-04-2021
26-04-2021
13-05-2021
24-05-2021
26-07-2021

t/m 23-10-2020
t/m 01-01-2021
t/m 19-02-2021
en 05-04-2021
t/m 07-05-2021
en 14-05-2021
t/m 03-09-2021

Studiedagen:
Er zijn nog geen studiedagen voor het komend schooljaar gepland.
Mochten deze bekend zijn, dan zullen we u dit zo spoedig mogelijk melden.

VOLGENDE INFOBULLETIN
Het volgende infobulletin verschijnt op maandag 11 mei.
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