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Beste ouders/verzorgers  

Afgelopen week hebben we de start gemaakt in ons 

nieuwe gebouw. Kinderen en leerkrachten zijn erg 

enthousiast over het gebouw en hoe fijn we hier samen 

in kunnen leren en werken.  

En ja, we hebben nog steeds te maken met corona en de 

richtlijnen die wij daarvoor krijgen van het RIVM. En daar 

houden we ons ook aan. De inloopochtend vorige week 

is behoorlijk goed verlopen. We proberen zo goed 

mogelijk contact met ouders/verzorgers te houden, 

maar daarin kunnen we helaas minder persoonlijk zijn 

dan u van ons gewend bent. 

Wellicht is het goed om nog een keer enkele zaken op 

een rijtje te zetten; 

- Het brengen en halen van de kinderen gebeurt door 

één ouder/verzorger. Let buiten op 1,5 meter afstand. 

- Ouders/verzorgers komen niet in het gebouw. 

- Gesprekken met ouders en kinderen mogen wel weer 

fysiek gevoerd worden, maar op uitnodiging van de 

leerkrachten/pedagogisch medewerkers. Kom dan niet 

zelf naar binnen, u wordt bij de ingang opgehaald. 

- Wilt u graag iemand van het personeel spreken, dan 

kan dat uiteraard, maar maakt u daarvoor een afspraak. 

Dan weten wij altijd wie er op een bepaald moment in 

ons IKC zijn. 

Eten en drinken voor de pauzes  

Dit schooljaar zijn de dinsdag, 

woensdag, donderdag en vrijdag 

fruitdagen. Dit betekent dat de 

kinderen op die dagen naast hun 

drinken alleen fruit of groente voor de kleine pauze 

meenemen. Op maandag mogen de kinderen naast 

drinken wel een koek meenemen, maar we zien 

natuurlijk liever fruit/groente! Mochten we weer in 

aanmerking komen voor gratis fruit, dan laten we u dit 

op tijd weten. Voor de grote pauze blijft het net als altijd 

bij drinken en de boterham. Het is een goede gewoonte 

op school dat de kinderen geen snoep meenemen, dus 

geen koek of snoep in de broodtrommel. Ook 

koolzuurhoudende dranken als cola of sinas worden niet 

meegenomen. We gaan ervan uit dat de kinderen eten 

meekrijgen dat zij lusten. Het eten wat niet op gaat, 

wordt weer meegenomen naar huis, zodat u ook weet 

dat het te veel was.  

Jaarkalender 

Alle oudste leerlingen van een gezin hebben afgelopen 
week een jaarkalender meegekregen. Hierin staan voor 
het hele jaar onze activiteiten. We moeten er rekening 
mee houden dat verschillende activiteiten onder 
voorbehoud zijn. We zijn natuurlijk nog steeds 
afhankelijk van de RIVM-maatregelen. We zullen u 
telkens op tijd op de hoogte houden van eventuele 
wijzigingen.  

 
De fietstocht die gepland stond op zondag 13 september 
verplaatsen we naar het voorjaar. Hopelijk worden we 
dan niet beperkt in verband met coronamaatregelen.  
 

Keer-omgesprekken groep 3-8 

Op Het Kofschip vinden we het belangrijk dat ouders en 
leerkrachten goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling 
en het welbevinden van de kinderen. Dat is de reden 
waarom we de keer-omgesprekken in de week van 7 
september door laten gaan. Een keer-omgesprek houdt 
in dat u met de leerkracht praat over het welbevinden 
en de ontwikkeling van uw kind.  
De kinderen van groep 7 en 8 worden ook bij deze 
gesprekken uitgenodigd. 
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Via Parro wordt u uitgenodigd om uw gesprek in te 
plannen. U heeft inmiddels ook al een gespreksformulier 
gekregen. Deze willen we graag ingevuld uiterlijk 
donderdag 3 september van u retour ontvangen. 
U kunt deze mailen naar de leerkracht van uw kind of 
het formulier aan uw kind meegeven.  
We willen de gesprekken in de school houden. We 
hebben hierbij de volgende aanpassingen gedaan in 
verband met de coronamaatregelen: alle ouders en de 
kinderen van groep 7 en 8 met hun ouders wachten 
buiten en worden door de leerkracht opgehaald voor het 
gesprek. Kom dus niet te vroeg!  
 

Informatieboekje 

Aangezien de informatieavond/kennismakingsborrel 
door de coronamaatregelen helaas niet door kan gaan, 
zullen de groepsleerkrachten het informatieboekje van 
de groep tijdens de keer-omgesprekken aan u 
meegeven.  
 

Mailadressen leerkrachten  

Wilt u naast Parro communiceren met onze 
leerkrachten, dan kan dit via hun mailadres: 
Gr 1-2 A  karen.vastbinder@liemersnovum.nl 

ingrid.meijer@liemersnovum.nl 
Gr 1-2 B veronica.hubers@liemersnovum.nl 

monique.rutjes@liemersnovum.nl 
Gr 3 A   jeannette.janse@liemersnovum.nl 
Gr 3 B  bettina.vandijk@liemersnovum.nl 

lilia.bezemer@liemersnovum.nl 
Gr 4  nick.loderus@liemersnovum.nl 
Gr 5  laura.beishuizen@liemersnovum.nl 
Gr 6  miranda.heling@liemersnovum.nl 
Gr 7  patrick.oonk@liemersnovum.nl 
Gr 8  heidy.dereus@liemersnovum.nl 
 
Andere collega’s: 
jacquelien.bredenoord@liemersnovum.nl 
irma.smittenberg@liemersnovum.nl 
sandra.loeters@liemersnovum.nl 
berry.tanck@liemersnovum.nl 
maartenstuurman5@hotmail.com 
 
IB-er Stefanie Visser 
ib.het-kofschip@liemersnovum.nl 
stefanie.visser@liemersnovum.nl 
 
Directie Het Kofschip: Maria Grob 
directie.kofschip@liemersnovum.nl 
maria.grob@liemersnovum.nl 
 
Directeur IKC Platanenlaan:     
frank.sessink@liemersnovum.nl  
directie.platanenlaan@liemersnovum.nl 
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