
 

 
 

Nieuwsbrief  
 5 november 2020 

 
OBS Het Kofschip   Platanenlaan 1   6903 DK Zevenaar, 0316 525619   
directie.het-kofschip@liemersnovum.nl, www.het-kofschip.nl 

 

Beste ouders/verzorgers, 
Hierbij de nieuwsbrief van november 2020.  

Vanaf deze maand zullen we weer elke eerste maandag 

van de maand een nieuwsbrief uitbrengen.  

 

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

geopend door de burgemeester en kinderburgemeester 

van Zevenaar in het bijzijn van de wethouder van 

Onderwijs Nanne van Dellen, LiemersNovum-bestuurder 

Pieter Jan Buhler en algemeen directeur van 

Zonnekinderen Arjen Wientjes. Natuurlijk waren ook alle 

kinderen van IKC Platanenlaan hierbij aanwezig.  

Na deze opening waren er tal van leuke en uitdagende 

activiteiten voor de kinderen.  

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.  

 

Ledenvergadering Oudervereniging 
Helaas heeft de jaarlijkse ledenvergadering van de OV 

niet fysiek op school kunnen doorgaan. Alle 

vergaderstukken behorende bij de jaarvergadering zijn u 

per mail aangeboden. De OV heeft geen opmerkingen en 

of vragen ontvangen over de vergaderstukken en op 

grond daarvan zijn alle stukken vastgesteld. Alle OV- 

documenten zijn te vinden op de website van onze 

school. https://www.het-kofschip.nl/documenten 

 
NME onder vuur 
Namens de NME bedanken we iedereen voor hun 

bijdrage in de handtekeningenactie. Laten we hopen dat 

de gemeenteraad de voorgestelde bezuinigingen 

terugdraait en de NME de komende 4 jaar de scholen 

weer volop kan ondersteunen.   

 

Schoolorkest en schoolkoor 
Na de kerstvakantie willen we starten met ons 
schoolkoor en -orkest. Kinderen vanaf groep 4 kunnen 
deelnemen aan het schoolkoor, kinderen vanaf groep 5 
kunnen deelnemen aan het schoolorkest. Tijd schoolkoor 
en-orkest: maandagmiddag 14.45-15.30 uur. 

 

 
 
 

Arts & Activities 
Inmiddels zijn we gestart met de lessen Arts & Activities 

rond de kunststroming Popart. Hieronder kunt u enkele 

resultaten van het gemaakte werk zien.  

 

 

 

 
 
 

Net als Andy Warhol, groep 3 

 

 

 

 

 

 

Net als Keith Haring, groep 4 en 5 

 

 

 

 

 

 

Net als Yayoi Kusama, groep 6 

 
4 november: Nationaal schoolontbijt 
Het Kofschip neemt op woensdag 4 november deel aan 

het nationaal Schoolontbijt: alle kinderen krijgen een 

gezond ontbijt op school! Doel van deze actie is het 

onder de aandacht brengen van het belang van een goed 

en gezond ontbijt als start van de dag. Bij deze actie 

hoort ook lesmateriaal, dat we zullen inzetten om 

kinderen bewust te maken van welke ontbijtproducten 

gezond zijn.  

Denkt u aan het meegeven van bord, beker, bakje en 

bestek op dinsdag 3 november?  

 

Vanaf 10 november: Schoolfruit 
Vanaf dinsdag 10 november krijgen we 
weer gratis schoolfruit voor in de kleine 
pauze. Onze leverancier Halmfruit 
bezorgt op maandag. De gratis 
fruitdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. 
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Kinderen dienen op vrijdag zelf fruit mee te nemen, en 
dit mag op maandag natuurlijk ook.  
We melden u elke week welke soorten fruit geleverd 
worden. Meestal geven we ook aan op welke dag we wat 
eten. Mocht uw kind dit echt niet eten, dan kunt u die 
dag eigen fruit meegeven.  
 

Zichtbaar zijn in het verkeer 
De wintertijd is weer ingesteld, de dagen worden korter. 

Kinderen moeten straks steeds vaker door het donker 

naar school. We vinden het belangrijk dat onze kinderen 

zichtbaar zijn in het verkeer. Daarom vragen we alle 

ouders ervoor te zorgen dat de kinderen in ieder geval  

‘s ochtends hun verkeershesje aantrekken. Mocht uw 

kind geen hesje meer hebben, meld het even bij ons. We 

hebben genoeg op voorraad.  

 

10 november: Fietsverlichtingscontrole  
Naast het dragen van het 

Kofschipverkeershesje is het ook 

belangrijk dat kinderen op de 

fiets zichtbaar zijn door een 

goede fietsverlichting. Daarom 

houden we op dinsdag 10 november de jaarlijkse 

fietsverlichtingscontrole voor de fietsen van de kinderen 

van groep 6 t/m 8. Naast het controleren van de 

verlichting, zullen ook de remmen en de bel gecheckt 

worden. Kinderen met een goedgekeurde fiets kunnen 

deelnemen aan de loting om een nieuwe fiets te winnen. 

 

Doe-avonden Sint en Kerst  
Door de coronamaatregelen kunnen de doe-avonden 
voor Sint en Kerst niet doorgaan. De school zal versierd 
worden door de teamleden zelf.  

 

17 november: schoen zetten  
Op dinsdag 17 november mogen de kinderen de schoen 

zetten op school. Deze ochtend nemen ze dan een extra 

schoen mee naar school.  

 

4 december Sinterklaasfeest 
Op vrijdag 4 december vieren 
we ons Sinterklaasfeest. De deur 
gaat deze dag op de normale tijd 
open en kinderen gaan naar hun 
eigen groep.  

In tegenstelling tot andere jaren verwelkomen we 
Sinterklaas en zijn Pieten niet op het plein. Buiten kunnen 
we de 1,5 meter voor de volwassenen niet waarborgen, 
vandaar dat we ervoor gekozen hebben de Sint en zijn 
Pieten binnen te welkom te heten. Helaas kunnen we 
hierbij geen ouders uitnodigen.   
De kinderen hoeven op deze dag geen eigen eten en 
drinken mee te nemen naar school. De school is net als 
op alle andere vrijdagen om 12.15 uur uit.  
 

Week van de Pleegzorg 
Voor meer dan 23.000 
kinderen is een veilige en 
stabiele thuissituatie niet 
vanzelfsprekend. Daarom 
vindt van woensdag 28 
oktober tot en met woensdag 

4 november de Week van de Pleegzorg plaats. Met deze 
actieweek vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het 
belang van pleegzorg. Pleegouders zijn van onschatbare 
waarde én heel hard nodig voor de pleegkinderen van nu 
maar ook die van de toekomst. 
Wil jij iets voor een kind betekenen? Bijvoorbeeld voltijd, 
alleen in het weekend of bij spoed? Er zijn verschillende 
mogelijkheden. Aanmelden of een informatiepakket 
ontvangen? Ga naar www.openjewereld.nu of 
www.ikwilpleegouderworden.nl.  
Jij kunt het verschil maken. 

 
7 december studiedag  
Op maandag 7 december hebben de leerkrachten van 
Lindenhage en Het Kofschip een studiedag. Alle kinderen 
van beide scholen hebben deze dag vrij.  
 

7 december: nieuwe nieuwsbrief  
 

 

 

 

 

 



 

 

Kalenderblad november 2020: 
 
 
ma 2 9 16 23 30 

 

 

 

 

MR-vergadering  
20.00 uur 

   OV-vergadering 
19.45 uur 

Surprises inleveren 
groep 5 t/m 8 

di 3 10 17 24 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Start schoolfruit 
 
Fietsverlichtings- 
controle voor 
groep 6 t/m 8 
 

Kinderen mogen 
hun schoen op 
school zetten 
 
 

  

wo 4 11 18 25 2 

 

 

 

Nationaal 
Schoolontbijt 

 

 

   

do 5 12 19 26 3 

 

 

 

     

vr 6 13 20 27 4 

 

 

 

    Sinterklaasfeest op 
school 

za 7 14 21 28 5 

 

 

     

zo 8 15 22 29 6 
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