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WE ZIJN WEER GESTART
In de zes weken voor de meivakantie hebben we allemaal veel geleerd. Uiteraard de leerlingen, die schijnbaar
moeiteloos lessen volgden via Teams. Ouders die uitleg moesten geven en ontdekten dat sommen heel anders worden
uitgelegd dan vroeger. En natuurlijk de leerkrachten, die in een dag tijd het onderwijs op afstand gerealiseerd hadden en
in de weken die volgende dit steeds verder ontwikkelden.
Vandaag, 11 mei, zijn we na acht weken weer gestart met het geven van onderwijs op school. Nog niet met een volle
klas, maar aangepast. Maar toch: wat was het fijn het om de gezichten van de kinderen weer in het echt te zien en niet
alleen via een beeldscherm of telefoonverbinding.
Het halen en brengen, het houden van afstand van de leerkrachten, het denken aan de schooltas met spullen: het zal
allemaal nog moeten wennen. Maar net als het organiseren van het afstandsonderwijs gaat ons dat ook wel weer lukken!

EEN TERUGBLIK
Die zes weken thuisonderwijs, die zullen de leerlingen nooit vergeten. Geen klasgenoten om je heen, geen juf of meester
die instructies geeft, niet samenspelen op het plein, geen Paasontbijt, geen A&A-lessen, geen gym, geen excursies.
Toch zijn er in die zes weken ook hele mooie dingen gebeurd. Leerlingen die elkaar uitdaagden, gezamenlijke
voorleesmomenten, prachtige kunstwerken die zijn gemaakt, de online gymlessen van meester Maarten.
Een terugblik in foto’s.

Juf Jeannette geeft online dictee

Challenge bij de kleuters

Kunstopdracht groep 5

Groep 4 tekent hun dagmerrie

Tussen kunst en quarantaine, groep 8

Schrijfopdracht groep 6, 17
april!
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PERSONELE ZAKEN
Vandaag zijn we weer gestart. Helaas konden niet alle leerkrachten alweer aan de slag. Sommige collega’s vallen in een
risicogroep en anderen zijn afwezig in verband met persoonlijke omstandigheden. Hopelijk kunnen we binnenkort
iedereen weer verwelkomen.
Formatie volgend schooljaar:
Op dit moment kunnen we nog niet aangeven hoe de formatie en de groepsbezetting er volgend schooljaar uit gaat zien.
We verwachten dat we u hierover in het infobulletin van juni meer kunnen vertellen.

VAN DE OUDERVERENIGING
Plein versierd
Namens de ouderverenging heeft een aantal ouders het plein van de school vrolijk
versierd, zodat de kinderen zich weer welkom voelen. De versiering blijft nog even
hangen, om de leerlingen die pas dinsdag op school starten hier ook van te laten
genieten.
Zoals de meesten van jullie al hebben kunnen zien op Facebook, hebben wij de
leerkrachten van Het Kofschip verrast met een kleine attentie. Wij vonden dat zij als
team goed samenwerkten en het thuisonderwijs goed geregeld hadden in deze ook voor
hen rare periode.
Vacatures
We doen nogmaals een oproep om deel te nemen aan de oudervereniging. Als lid helpt
u de oudervereniging bij het organiseren van de activiteiten op school zoals carnaval,
bioscoop, sinterklaas, Kerst etc. Volgend schooljaar hebben we in de oudervereniging
twee vacatures. Een daarvan is de taak van secretaris. Heeft u interesse, stuur dan een
mail naar OV.het-kofschip@liemersnovum.nl

Cadeautje van de OV

Ouder- en schoolreisbijdrage
Helaas gaan veel activiteiten, waaronder ook het schoolreisje, dit schooljaar niet door. Wij vinden het jammer dat we
die activiteiten nu niet kunnen organiseren. De jaarlijkse ouderbijdrage die door u is gedaan aan de oudervereniging
zullen wij meenemen naar volgend schooljaar. Over de bijdrage van het schoolreisje moet nog een besluit genomen
worden. Hier zullen we u binnenkort over informeren.
Voor de leerlingen van groep 8 geldt dat u het betaalde schoolreisje en de te veel betaalde ouderbijdrage terugkrijgt.
Regiobank:
Afgelopen week heeft de oudervereniging de overstap gemaakt naar de Regiobank. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen
we u de nieuwe bankgegevens doorgeven.

VRIJE DAGEN DIT SCHOOLJAAR 2019-2020
De rest
•
•
•
•
•

van dit schooljaar hebben we nog een aantal dagen vrij:
Hemelvaart en vrije vrijdag
21 en 22 mei 2020
Studiedag
vrijdag 29 mei 2020
Tweede Pinksterdag
maandag 1 juni 2020
Studiedag vrijdag
26 juni 2020
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus 2020

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
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STUDIEDAGEN 2020-2021
Voor het komende schooljaar zijn de volgende studiedagen gepland.
•
Woensdag 14 oktober 2020 LiemersNovumdag
•
Maandag 7 december 2020
•
Maandag 1 februari 2021
•
Vrijdag 21 mei 2021
•
Vrijdag 2 juli 2021

NASCHOOLS SPORTEN NA DE MEIVAKANTIE
Nu de jeugd weer wat meer ruimte heeft om te sporten, zal de naschoolse sport na de meivakantie weer opgestart
worden. Dit zal weer zijn op de dinsdagmiddag in Zevenaar op het Cruyff Court (15.00-16.00 uur) zijn.

VOLGENDE INFOBULLETIN
Het volgende infobulletin komt uit op maandag 8 juni.
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