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ma 8 juni 15 22 29 6 

 
 
 
 
 
 
 

Infobulletin komt uit MR-vergadering  
20.00 uur 

OR-vergadering  
19.45 uur 

Partnerschapsteam 
19.30 uur 
 

Groep 1 t/m 7 neemt 
afscheid van groep 8 
Infobulletin komt uit 

di 9 16 23 30 7  

      

wo 10 17 24 1 8 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

Verhuisdag, alle 
kinderen vrij 

do 11 18 25 2 9 

 
 
 
 
 
 
 

 Groep 7  
verkeersexamen 
theorie 

 Wennen van  
13.00-14.00 uur 

Verhuisdag, alle 
kinderen vrij 

vr 12 19 26 3 10 

 
 
 
 
 
 

  Studiedag, alle 
kinderen vrij 

 
 

Laatste schooldag 
Groep 1 t/m 8 
naar de bioscoop van  
9.00-11.00 uur.  
11:00 Start 
zomervakantie 
13 t/m 21 augustus 

za 13 20 27 4 11 

     Start zomervakantie 

zo 14 
 

21 28 5  
Musical groep 8 

12 
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GEEN UITSLAG EINDTOETS GROEP 8 

 

Zoals bekend heeft groep 8 dit jaar geen eindtoets gedaan. Dit betekent dat de adviezen die 

in februari gegeven zijn, blijven staan. De leerlingen van groep 8 gaan komend schooljaar naar: 

VMBO BB                           2 

VMBO BB/KB                     1 

VMBO KB                           2 

VMBO KB/MAVO               6 

VMBO MAVO                      6 

VMBO MAVO/ HAVO           3 

HAVO                                6 

HAVO/VWO                       3 

VWO                                 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. 

 

 

LESGEVEN TIJDENS EN NA DE THUISWERKPERIODE ; ONDERWIJS EN TOETSEN 

 

Vanaf het begin van de Corona thuiswerkperiode hebben wij als team nagedacht over de inhoud van de lesstof en het 

goed volgen van de leerlingen. Op verschillende momenten in de periode hebben wij geëvalueerd of we op de goede 

weg zijn. Wij hebben u daar nog niet in meegenomen en informeren u daarom via dit stukje in het infobulletin.  

 

Wat we in deze periode tot nog toe hebben kunnen constateren, is dat eventuele achterstanden beperkt lijken te zijn 

en dat weggezakte kennis redelijk snel weer terugkomt. Ook zien we dat er kinderen zijn voor wie de 

thuiswerkperiode heel veel mooie nieuwe ervaringen en kennis heeft gebracht.   

Wij hebben vanaf het begin van de thuiswerkperiode gewerkt aan de doelen van de verschillende groepen. Dat wil 

zeggen: de leerkrachten hebben per vak bekeken wat de einddoelen van de groep waren en hebben er werk bij 

gezocht zodat ze dat doel via thuisonderwijs konden bereiken. Hier is om een tweetal redenen voor gekozen. 

Allereerst was het een praktische keuze, omdat er dan met Yurls en Snappet gewerkt kon worden en de kinderen thuis 

niet een enorm pakket boeken en schriften nodig hadden. Daarnaast was het een onderwijskundige keuze, omdat 

digitale uitleg niet altijd bij iedere les gegeven kon worden en lessen uit de boeken daarom lastiger waren. 

Leerkrachten hebben dus vanaf het eerste moment de onderwerpen aangepakt die er voor dit schooljaar voor hun 

groep aangepakt moesten worden.   

Nu we weer in halve groepen op school zijn, werken we gewoon weer uit de boeken aangevuld met Snappet (zoals we 

dat daarvoor ook al deden). We hebben ervoor gekozen om schoolbreed (groep 3 t/m 8) het laatste blok van ieder vak 

over de vakantie heen te tillen. We hopen dat dan alle kinderen en leerkrachten weer op school zijn en we een 

stabiele en rustige start kunnen maken in ons mooie, nieuwe gebouw. Door deze keuze kunnen we ieder kind dezelfde 

basis bieden, oude kennis weer oppoetsen en de kinderen daarmee beter voorbereiden op de LOVS-toetsen die in 

oktober zullen volgen. Deze toetsen doen we normaal in juni, maar hebben we nu dus verschoven. Het Cito heeft 

nieuwe normen opgesteld voor een afname in oktober. Op deze wijze denken wij veel meer tegemoet te kunnen 

komen aan ieder kind en kunnen we alle leerlingen een eerlijke kans bieden.   

Om het even in tijd weer te geven:  

In de eerste schoolweek (24 t/m 28 augustus) werken we met de leerlingen, net als altijd, aan kennismaking en 

groepsvorming en starten we met de eindblokken per vak. Aan de lesinhoud van deze eindblokken werken we door tot 

en met 25 september. De blokken worden zoals altijd afgesloten met een methodetoets. In de weken van 28 

september t/m 9 oktober wordt er een begin gemaakt met de eerste blokken van het nieuwe schooljaar.  In diezelfde 

periode worden de Cito E- toetsen met een aangepaste normering afgenomen. U krijgt in de week van 12 oktober een 

uitdraai van de toetsen en de resultaten. Mocht u of de leerkracht naar aanleiding van de resultaten een gesprek 

willen, dan is dat natuurlijk mogelijk.   

Ondanks de wat andere start zijn wij ervan overtuigd dat we het komend schooljaar prima door de lesstof 

heenkomen. We hebben door de late start van de zomervakantie (24 juli 2021) een ‘lang’ schooljaar, nl. 42 weken in 

plaats van de gebruikelijke 39 of 40 weken.    

We hopen dat u hiermee voldoende informatie heeft. Als u vragen heeft, hoor ik het graag.     

 

Met vriendelijke groet,  

juf Stefanie, intern begeleider Het Kofschip 
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ALTERNATIEF RAPPORT  

 

Zoals u zult begrijpen, kunnen we de kinderen geen schoolrapport 

meegeven zoals ze dat gewend zijn. In de afgelopen periode hebben 

we immers nauwelijks toetsen kunnen maken. We hebben daarom 

gekozen voor een alternatief rapport. Dit is een rapport dat 

leerlingen deels zelf invullen, het zogenaamde ik-rapport.  

De cirkel is verdeeld in segmenten. Elk segment geeft een 

vaardigheid aan. Hoe meer hokjes de leerling kleurt, des te meer 

waardering geeft de leerling zichzelf. Een mooie aanleiding om met 

uw kind in gesprek te gaan over hoe hij of zij naar zichzelf kijkt!   

 

De kinderen van groep 2 krijgen op donderdag 2 juli een uitdraai van 
het OVM mee. 
 

 

 

 

 

INFO VANUIT DE OUDERVERENIGING  

 

Activiteiten 

De laatste weken van dit schooljaar gaan de kinderen weer met hele groepen naar school. Zo kunnen we op zo 

normaal mogelijke wijze naar het eind van het schooljaar toewerken. Qua afsluitende activiteiten zal er gekeken 

moeten worden wat nog wel kan en wat niet door kan gaan. Zeker is dat het schoolreisje niet doorgaat. 
 

Financiën 

Als oudervereniging hebben we het volgende besloten over wat we doen met reeds betaalde activiteiten. 

• Schoolreisje  

De betaalde gelden nemen we mee naar volgend schooljaar. Dit betekent dat u volgend jaar geen 

schoolreisbijdrage hoeft te voldoen (als u dit jaar de betaling voldaan heeft). Ook hebben we besloten komend 

schooljaar de bijdrage voor schoolreisje niet te verhogen. Ouders van kinderen die de school verlaten, zullen het 

volledige bedrag retour ontvangen. 

• Ouderbijdrage 

Er is een percentage berekend over de activiteiten die niet door zijn gegaan of zullen gaan. Aan de hand van dit 

percentage hebben we per leerling berekend wat er aan budget over is. Dit ongebruikte budget zal volgend 

schooljaar in mindering worden gebracht op de ouderbijdrage. Dit bedrag zal uitkomen op € 3,50 per leerling. Dat 

houdt in dat wij ouders/verzorgers volgend schooljaar een ouderbijdrage vragen van € 16,50 in plaats van € 20,-. 

Ook hierbij geldt dat kinderen die de school verlaten € 3,50 retour ontvangen. 

• Stichting Leergeld; alle te veel betaalde bijdrages die via Stichting Leergeld zijn ontvangen, worden op verzoek 

van de Stichting teruggestort.  

 

Heeft u vragen over deze beslissingen, dan kunt u via mail contact opnemen met de penningmeester van de 

oudervereniging: Ester Rios Montoya, ov.het-kofschip@liemersnovum.nl  

 

Overstap bank 

De eerder aangekondigde overstap naar de Regiobank gaat niet door. Reden hiervoor 

is dat wij een bestuur zijn met meer dan vijf geregistreerde bestuursleden. De 

Regiobank ziet ons daarmee als een ‘complexe’ vereniging en wil ons daarom niet als 

klant accepteren.  

 

Vacatures 

We zijn verheugd dat er twee kandidaten hebben gereageerd op de openstaande vacatures. We zullen de ouders die 

zich hebben aangemeld voor de vacature van bestuurslid volgend schooljaar aan u voorstellen.  

 

VRIJE DAGEN VOOR DE KINDEREN  

 

• vrijdag 26 juni: alle kinderen vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten. 

• woensdag 8 en donderdag 9 juli:  alle kinderen vrij in verband met de verhuizing naar de Platanenlaan.  

 

mailto:ov.het-kofschip@liemersnovum.nl
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WENMIDDAG 2 JULI 

 

Om alvast te wennen aan de nieuwe leerkracht, houden we op donderdag 2 juli van 13:00 – 14:00 

uur een wenuurtje voor de leerlingen van groep 1-7. Helaas kunnen we in verband met de 

geldende coronamaatregelen geen nieuwe kleuters en ouders uitnodigen. Deze kinderen 

verwelkomen we op de eerste schooldag in het nieuwe gebouw.  

De leerlingen blijven tijdens de wenmiddag in hun eigen lokaal. De leerkrachten gaan bij de 

nieuwe groep op bezoek.   

De leerlingen van groep 8 zijn deze dag vanaf 11.45 uur vrij.  

 

5  JULI: MUSICAL EN AFSCHEID GROEP 8   

 

De kinderen van groep 8 zijn al vanaf 11 mei bezig zich voor te bereiden op de eindmusical: Verboden te Voeren! Dit 

hebben zij gedaan in twee teams. Ze blijven op deze manier doorgaan, ook al is de groep weer compleet.  

De kinderen zullen de musical ook gesplitst opvoeren. De voorstellingen vinden plaats in het Musiater. De eerste 

voorstelling zal in de ochtend van 5 juli plaatsvinden vanaf 10.15 uur en is bedoeld voor alle leerlingen van groep 1 tot 

en met 7 van Het Kofschip. De kinderen kunnen die zondagochtend door hun ouders/verzorgers naar het Musiater 

worden gebracht en na afloop weer worden opgehaald. 

Op de middag voeren de kinderen uit Team A de musical op voor hun ouders/verzorgers. Team B mag dit ’s avonds 

gaan doen. De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 ontvangen apart de informatie rondom het reilen en 

zeilen van de musical.   

 

2 JULI: GROEP 2 NEEMT AFSCHEID VAN DE KLEUTERGROEP 

 

Zoals ieder jaar nemen de kinderen van groep 2 op de laatste officiële schoolmiddag afscheid van groep 2. Dit jaar 

doen we het wel een beetje anders. Op de laatste dinsdag voor de vakantie sturen wij de ouders van de kinderen die 

naar groep 3 gaan een filmpje, waarin de kleuters afscheid nemen van hun kleuterperiode. 

 

10 JULI: NAAR DE BIOSCOOP 

 

Traditiegetrouw gaan we op de laatste schooldag met de leerlingen van de groepen 1 tot en met 7 naar de bioscoop. 

Dit jaar mag groep 8 ook mee. Nadere informatie volgt nog.   

 

31 AUGUSTUS TOT EN MET 2 SEPTEMBER: KAMP GROEP 8  

 

De zomervakantie is nog niet eens begonnen en toch zijn wij alweer bezig met het komend schooljaar! Een van de eerste 

dingen die er – onder voorbehoud - gaat gebeuren, is het kamp van groep 8. Dit vindt al plaats in de tweede schoolweek, 

nl. van maandag 31 augustus t/m woensdag 2 september.  

Op de wenmiddag krijgen de leerlingen van groep 7 een brief over dit schoolkamp en de kosten ervan mee naar huis. 

Vraag er dus naar als uw kind het niet uit zichzelf geeft!  

 

27 AUGUSTUS: SCHOOLFOTOGRAAF  

 

Op donderdag 27 augustus komt de schoolfotograaf bij ons op school. Het is Photo L’Ecole 

uit Deventer. Voor niet schoolgaande broertjes of zusjes gaan we met een intekenlijst 

werken om lange wachttijden te voorkomen. Nadere informatie volgt nog. 

 

 

 

 

VOLGENDE INFOBULLETIN 

 

Het volgende infobulletin verschijnt op maandag 6 juli 

 


