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Beste ouders/verzorgers  

Hierbij de nieuwsbrief van oktober 2020.  

Vanaf deze maand zullen we weer elke eerste maandag 

van de maand een nieuwsbrief uitbrengen.  

 

Officiële opening IKC Platanenlaan  
Op vrijdag 16 oktober wordt ons IKC op feestelijke wijze 

geopend. ‘s Ochtends wordt het gebouw officieel 

geopend door de burgermeester en kinderburgemeester 

van Zevenaar. 

Na deze opening zijn er tal van leuke en uitdagende 

activiteiten georganiseerd voor de kinderen.  

Helaas worden we ook hier geconfronteerd met de 

regelgeving rondom corona. Deze zorgt ervoor dat het 

voor ouders helaas niet mogelijk is bij deze feestdag aan 

te sluiten. Wij hadden het zelf graag anders gezien. We 

zullen op een later moment zeker gelegenheid geven om 

ons gebouw wat uitgebreider te bezichtigen. 

 

 

NME onder vuur 
In de gemeenten 

Doesburg en 

Zevenaar staat 

Natuur en Milieu 

Educatie NME vanaf 

respectievelijk 2021 en 2022 niet meer op de begroting. 

Ook de gemeente Westervoort halveert voor schooljaar 

2020-2021 het budget. Dit betekent voor de scholen in 

de gemeente Zevenaar dat de NME waarschijnlijk in 2022 

de deuren moet sluiten en geen bijdrage meer kan 

leveren aan natuur- en milieueducatie.  

Het Kofschip wil hier een stokje voor steken. Wij maken 

graag gebruik van het pakket van de NME. Hierdoor 

krijgen wij jaarlijks meerdere gastlessen, leskisten en 

excursies voor de groepen.  

Om dit aanbod te kunnen behouden, moeten we in actie 

komen en hiervoor is uw hulp meer dan welkom. Op  

 

 

 

 

 

 

 

maandag 5 oktober hebben alle leerlingen een brief mee 

naar huis gekregen. Op die brief kunt u uw handtekening 

zetten, waarmee u aangeeft dat u achter het behoud van 

de NME staat. Geef deze brief met handtekening weer 

aan uw kind(eren) mee naar school.  

Alle handtekeningen worden verzameld en zullen 

overhandigd worden aan de NME. Zij zullen dit tijdens 

één van de gemeentecommissies presenteren en willen 

daarmee aantonen hoe de scholen denken over het 

belang van Natuur en Milieu Educatie! 

U helpt toch ook mee! 
 

 

Ingangen  
Het Kofschip heeft drie ingangen:  

1 een ingang bij de hoofdingang voor de leerlingen van 

groep 4 t/m 6.  

2 een zij-ingang op het plein voor de leerlingen van 

groep 7 en 8.  

3 een ingang aan de zijkant van ons gebouw 

(voormalige kleuterbouwingang) voor de leerlingen 

van groep 1 t/m 3.  

Vanaf komende week gaan we hierin iets in veranderen. 

Dit geldt alleen voor de kleuters van groep 1-2. Om 12.15 

en 14.30 uur is het erg druk en onoverzichtelijk bij de 

uitgang van groep 1 t/m 3. Het is lastig om de 1,5 meter 

afstand van elkaar te houden en moeilijk te zien of de 

kinderen allemaal hun (groot)ouder of oppas weten te 

vinden. 

Om het voor de kleuters van groep 1 - 2 en voor onszelf 

veiliger te maken, vragen we u om uw kleuter aan het 

eind van de schooldag op te halen op het plein aan de 

achterzijde. Dit plein ligt direct aan het lokaal van uw 

kind. Houd ook hier de 1,5 meter afstandsregel aan. 

Hopelijk creëren wij zo samen een veiliger situatie. 

Het brengen verandert nog niet. De kinderen gaan zelf 

via de zij-ingang van 1 t/m 3 naar binnen. 

 

 

 

 



  

 

Arts & Activities 
Vanaf deze week werken tijdens de lessen Arts & 

Activities rond de kunststroming Popart.  

Popart is een stroming die in de jaren ’60 van de vorige 

eeuw die zich richtte op kunst voor gewone mensen. 

Kunstenaars zochten hun onderwerpen in alledaagse 

voorwerpen en massacommunicatie.  

Vanaf dit jaar gaan we ook gericht werken aan 

kunstbeschouwing. We bekijken samen een kunstwerk 

en praten er met elkaar over. Wat vind jij ervan? Wat 

voel je erbij? Wat zou de kunstenaar bedoeld hebben? 

Welke beeldaspecten zie je terug in het werk?  

We realiseren ons dat het voor u als ouder jammer is dat 

u de kunstwerken van uw kinderen niet in de school kunt 

zien. Houd daarom onze Facebookpagina in de gaten, 

daar zullen we de mooi gevulde prikborden tonen!  

 

 

Traktaties  
Als je jarig bent, dan mag je trakteren. En gelukkig mag 

het ook weer! 

Jammer genoeg zien we de laatste tijd weer te veel chips 

en zoetigheid. Wij willen u daarom met klem vragen om 

uw jarige kind een gezonde traktatie mee te geven. En, in 

verband met de huidige coronaperiode,  graag 

voorverpakt.  

 

Meenemen  van pakjes drinken,  
Het Kofschip is voorstander van het gebruik van 

drinkbekers en broodtrommels om onnodig afval te 

voorkomen.  

Leerlingen die drinken in een pakje meenemen, vragen 

we het lege pakje weer mee naar huis te nemen.   

 

Bewegingsonderwijs/gymlessen 
De gymlessen zijn weer gestart. De lessen worden 

gegeven door onze vakdocent meester Maarten en de 

groepsleerkrachten gegeven.  
 

Maandagmiddag Groep 4 en 5 

Donderdagmorgen Groep 1 t/m 3 

Donderdagmiddag Groep 6, 7 en 8 

Coronamaatregelen:   
Aanvullend op de brief die u vandaag heeft ontvangen 

van ons bestuur LiemersNovum, moeten we u melden 

dat alle externe uitjes, behalve de gymlessen, tot en met 

de kerstvakantie niet doorgaan.  

 

Wensen en verwachtingenavond  
gaat niet door  
Vanuit het partnerschapsteam zouden we op 28 oktober 

een wensen- en verwachtingenavond organiseren voor 

alle ouders op Het Kofschip.  

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen 

kunnen we helaas deze avond niet door laten gaan. We 

hebben het nu verzet naar het voorjaar. Hopelijk kunnen 

dit soort avonden dan weer in school gehouden worden.  
 

Vanuit de Ouder Vereniging 
Nieuw leden OV-stellen zich voor 

Ik ben Jolanda Witjes en mijn zoontje Jarno 

zit in groep 4 bij meester Nick. Ik woon 

sinds 2001 met veel plezier in Zevenaar. De 

afgelopen jaren heb ik zo vaak als ik kon 

meegeholpen met allerlei activiteiten op 

school. Dit vond ik zo leuk dat, toen er 

ouders gezocht werden voor de 

Oudervereniging, ik mezelf gelijk heb 

opgegeven. Sinds dit schooljaar ben ik secretaris bij de 

OV. Ik hoop dat ik hier heel veel leuke jaren zal hebben. 

 

Mijn naam is Jessica van Wissen. Ik woon 

samen met mijn dochter Amy in 

Zevenaar, ze zit in groep 1-2 A. Omdat ik 

graag betrokken wil zijn bij de school van 

mijn dochter was ik gelijk enthousiast 

toen de oproep voorbijkwam. Ik heb er 

veel zin in en ik hoop dat de komende 

activiteiten op een veilige manier kunnen doorgaan. 

 

Ik ben Janneke, moeder van Mees 

Verhoeven uit groep 3B. Ook ben ik 

moeder van Fleur en Linde die al op 

de middelbare school zitten.  

Afgelopen december zijn wij van 

Zutphen naar Zevenaar verhuisd en 

inmiddels al aardig gesetteld.  

Keith Haring - Popart 



  

 

Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij het reilen en 

zeilen op Het Kofschip, vandaar dat ik heb plaats 

genomen in de Ouder Vereniging. Ik hoop dat ik op een 

positieve wijze kan bijdrage aan activiteiten binnen de 

school. Ik kijk er dan ook naar uit om de komende jaren 

aan de slag te gaan binnen de Ouder Vereniging. 

 

Aanbod Kunstwerk; muziekschool 
 

De Muziekspeeltuin (4 – 5 jaar)  

Een muzikale ontdekkingsreis voor kleuters 

Muziek geeft plezier en draagt bij aan de 

ontwikkeling van het kind. Daar kun je dus 

niet vroeg genoeg mee beginnen. 

 In de muziekspeeltuin komen kinderen op 

een speelse manier in aanraking met onder andere ritme, maat 

en melodie. 

Ze maken een muzikale ontdekkingsreis door te zingen, te 

spelen op instrumenten, te improviseren, te dansen en te 

luisteren naar muziek. 

Zo wordt de creativiteit en het muzikale gehoor ontwikkeld. De 

Muziekspeeltuin sluit naadloos aan op de beleveniswereld van 

kleuters! 

Docent:  Laurien Kuster 

Start cursus: 6 oktober 2020 

Dag/tijd:  dinsdag, 15.15 uur 

Locatie:  Het Musiater, Zevenaar 

Aantal lessen: 10 lessen van 45 minuten 

Prijs:  € 88,- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Kalenderblad oktober 2020: 
 

ma  5 12 19 26  2 

   Dag van de Leraar 
Infobulletin oktober uit 

OV-vergadering 
19.30 uur 

Herfstvakantie 
 

Infobulletin november 
komt uit 
MR-vergadering 20.00 
uur 

di  6  13  20  27 3 

     Herfstvakantie    
 

wo  7  14  21 28 4 
  

Studiedag 
LiemersNovum 
Alle leerlingen vrij 

Herfstvakantie   Nationaal Schoolontbijt 

do  8 15 22 29 5 

    
 

Herfstvakantie 
 

  

vr  9 16 23  30 6 

     Officiële opening IKC 
Platanenlaan 

Herfstvakantie 
 

  

za  10  17 24  31  7 

  
  

          

zo  11 18 25  1 8 

  
 

 

 

  

 


