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Beste ouders/verzorgers 
De sneeuw is weer verdwenen, Corona helaas nog niet. 
In dit infobulletin praten we u bij over de afgelopen 
periode en vertellen we u wat komen gaat.  
Om besmettingsgevaar te minimaliseren blijft het 
schoolgebouw helaas niet toegankelijk voor ouders. Bij 
hoge uitzondering en op uitnodiging van de school kan 
het zo zijn dat derden het gebouw betreden. Dit gebeurt 
bij voorkeur niet onder lestijden en hierbij wordt altijd 
een mondkapje gedragen door de bezoeker. Bezoekers 
dienen zich bij de hoofdingang te melden door gebruikt 
te maken van de deurbel.   

 

De school is weer open! 
Blije gezichten op maandag 8 februari: de school was 
weer open! Sinds 16 december hadden de leerlingen 
elkaar niet meer in groepsverband gezien.  
In die eerste week na de lockdown zijn we in de groepen 
veel bezig geweest met sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Hoe heb jij de thuisperiode ervaren? Wat vond je lastig 
en wat juist niet? Hoe ging het met je schoolwerk? Wie of 
wat heb je gemist?  
Natuurlijk kwamen ook de andere vakken aan de orde. 
Rekenen, taal, lezen, spelling, aardrijkskunde, natuur: het 
is zoveel fijner om dit niet vanaf een beeldscherm te 
hoeven volgen! Hopelijk blijven we nu open en gaat het 
met de Corona-besmettingen de goede kant op.   

 

 

 
 
 
Coronaregels 
Thuisblijfbeleid 
Voor kinderen van 4- 12 jaar die naar de basisschool of 
opvang gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 
februari aangepast. Kinderen met alle klachten passend 
bij het Coronavirus blijven thuis, dus ook bij 
verkoudheidsklachten zoals loopneus, neusverkoudheid, 
niezen en keelpijn. Zij kunnen zich laten testen. 

 

Kinderen blijven ook thuis als ze: 
- getest worden. Thuis blijven tot de uitslag bekend is. 
- bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die 
passen bij Corona, ook koorts heeft en/of benauwd is. 
Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis tot die persoon 
een negatieve testuitslag heeft. 
- een huisgenoot hebben die Corona heeft. 
- in nauw contact zijn geweest met iemand die Corona 
heeft. 
- terugkomen uit een risicogebied.  

 

Uitzonderingen 
Thuisblijven hoeft niet als een kind af en toe hoest of 
bekende chronische luchtwegklachten, astma of 
hooikoorts heeft zonder koorts en benauwdheid. Deze 
kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en 
buitenschoolse opvang, behalve als de klachten 
verergeren of nieuwe klachten passend bij Corona 
ontstaan. 
Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar 
school als het 24 uur helemaal klachtenvrij is (met een 
maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval 
van aanhoudende milde klachten). 
 
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de 
website van het RIVM. https://lci.rivm.nl/langdurig-
neusverkouden-kinderen 
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Toetsen 
Vanaf komende week worden in de groepen 3 - 8 de 
toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. Deze 
toetsen doen we normaliter in januari. LVS-toetsen zijn 
methode-onafhankelijke toetsen die door een heel groot 
deel van de leerlingen in Nederland worden gemaakt. De 
resultaten maken daardoor het niveau van de scholier 
duidelijk in vergelijking met andere Nederlandse 
leerlingen.  
De toetsen zijn niet bedoeld om leerlingen te 
beoordelen, maar om leerproblemen vroegtijdig op te 
sporen. Na een grondige analyse van de resultaten van 
die toetsen, maken de leerkrachten in onderling overleg 
plannen om leerlingen op maat helpen. Deze hulp kan in 
de klas plaatsvinden of door een van onze 
onderwijsondersteuners buiten de klas.  
 
 

Rapport groep 3 t/m 8 
In onze jaarplanning stond dat we de rapporten voor de 
leerlingen zouden uitdoen op 5 februari. U begrijpt dat 
we dit hebben uitgesteld. Pas op 8 februari zijn we weer 
begonnen na een lockdown vanaf 16 december. De 
rapporten zullen we daarom meegeven op 26 maart. Dan 
zijn ook de LVS-toetsen gedaan en kunnen we u een 
beter beeld geven van onze leerlingen.  
Rapportgesprekken (groep 3 t/m 7) worden digitaal 
gehouden in de week na de uitgifte van het rapport. (29 
t/m 1 april). 
 

Adviesgesprekken groep 8 
In maart worden de definitieve adviesgesprekken met de 
leerlingen van groep 8 en hun ouders gehouden. De 
gesprekken zullen digitaal plaatsvinden. Uitnodigingen 
voor de gesprekken worden verstuurd door juf Heidy.  
 
 

OVM-gesprekken groep 2 
In maart voeren we gesprekken over het OVM met 
ouders de leerlingen van groep 2 De gesprekken zullen 
digitaal plaatsvinden. Uitnodigingen voor de gesprekken 
worden verstuurd door de groepsleerkrachten.  
 
 

Arts & Activities 
De tweede kunststroming 
die we dit schooljaar 
onder de aandacht 
brengen, is het 
impressionisme. We 
starten hiermee op 
dinsdag 2 maart.  
Het impressionisme is een 
kunststroming die rond 1860 opkwam in Frankrijk. 
Kenmerkend voor impressionisme is dat de schilder de 
werkelijkheid op een doek weergeeft zoals hij/zij die op 
dat moment zag. Het ging dus niet om de perfect 
realistische weergave van wat de kunstenaar zag, maar 
meer om het vangen van het licht op dat specifieke 
moment. 
Hiermee braken de impressionisten met de traditie van 
de realistische schilderkunst zoals die al eeuwen 
beoefend werd. Met het overboord gooien van de 
grondbeginselen van het realisme, legden ze de basis 
voor latere kunststromingen die nog veel abstracter 
omgingen met de werkelijkheid. 
Bekende impressionisten zijn Vincent van Gogh en 
Claude Monet.   
 
 

Stagiaires 
Voor studenten van Iselinge Hogeschool en het 
Graafschap College begint de tweede stageperiode. Niet 
alle stagiaires kunnen al starten op onze school. Dit heeft 
te maken met hun andere werkzaamheden: stagiaires die 
op meerdere plekken werken, komen vooralsnog niet. 
Pas als er weer versoepelingen mogelijk zijn, kunnen we 
hen in de groepen ontvangen.  



  

 

Vanaf nu wel aanwezig:  
Juf Kelly, LIO-stage in groep 1/2A 
Juf Faith Versluijs, 2e jaars onderwijsassistent, groep 3A 
Juf Simone de Leeuw, 2e jaars Pabo, groep 4 
Juf Charlotte Koster, 2e jaars Pabo, groep 7 
 
 

Personele bezetting i.v.m. afwezige 
leerkrachten 
Groep 1-2 B: Helaas is juf Monique nog steeds ziek. Juf 
Hatice vervangt haar de komende periode op de 
woensdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast heeft juf 
Veronica af en toe een dinsdag vrij. Deze dag wordt dan 
vervangen door juf Hatice of juf Aukje. Op het 
kalenderblad zullen we deze dagen aangeven.  
 
Groep 5: Juf Inge is nog met ziekteverlof. Daardoor wordt 
juf Laura op woensdag vervangen door juf Aukje. Juf 
Aukje is een vaste invalleerkracht. Ze heeft ons in de lock-
downperiode veel ondersteund bij de opvang.  
 
Groep 8: Vanaf deze week zal juf Heidy op donderdag 
onder schooltijd, buiten de groep, extra ondersteuning 
geven aan een leerlingen van groep 8. Juf Aukje zal dan 
de groep overnemen .  
 

Juf Maria:  
Na twee heftige maanden van onverwachte berichten, 
hectische momenten en veel ziekenhuisverblijf, probeer 
ik de draad weer een beetje op te pakken. Vanaf vandaag 
werk ik voor halve dagen op school.  
Ik ben inmiddels gestart met hormoontherapie om de 
uitzaaiingen van mijn borstkanker in mijn wervelkolom te 
stoppen dan wel te vernietigen. Mogelijk komt er nog 
een bestralingstraject achteraan. De medicijnen moeten 
nu hun werk doen en ik kan alleen maar hopen dat dit 
ook gaat lukken. Ik heb veel vertrouwen in een goede 
afloop. Het mobiele infuus ter bestrijding van de bacterie 
werkt prima. Dit kan ik inmiddels zelf verwisselen, 
waardoor ik minder afhankelijk ben van de thuiszorg. Op 
5 maart word ik weer losgekoppeld van het infuus en ben 
ik weer volledig mobiel. Corona blijft natuurlijk nog wel 
een probleem. Dus zal ik zoveel mogelijk afstand moeten 
blijven houden van iedereen.  
Voorlopig zal Stefanie mijn taken nog steeds waarnemen, 
wat ze tot nu toe geweldig heeft gedaan.  

 

Via deze weg wil ik jullie allemaal ontzettend bedanken 
voor alle berichtjes, kaarten, bloemen, lieve woorden die 
wij hebben ontvangen. Zo fijn om te voelen hoe iedereen 
met ons meegeleefd heeft. Dit heeft ons goed gedaan. 
Laten we hopen dat 2021 verder alleen nog mooie 
lichtpuntjes heeft. 
Lieve groet, Maria  
 
 

Schoolfruit 
Vanwege de lockdown zijn er dit jaar vijf weken EU-
Schoolfruit weggevallen. Deze gemiste weken worden 
aan het eind van het programma ingehaald. De levering 
van gratis schoolfruit is daarom verlengd tot en met week 
22 (31 mei t/m 4 juni). 
Komende week hebben we dinsdag, woensdag en 
donderdag weer gratis schoolfruit.   
 

Vanuit de Oudervereniging 
Pannenkoeken Party 
De oudervereniging kan door de 
coronaregels die nu voor scholen 
gelden minder groots uitpakken bij 
de activiteiten voor de kinderen. 
Daarom hebben we alle gezinnen 
van Het Kofschip een @Home Pannenkoeken Partymix 
gegeven. Hierop hebben we heel veel leuke reacties en 
foto's ontvangen van de pannenkoekenparty bij jullie 
thuis. Wij vinden het erg leuk om te zien dat jullie er een 
feestje van hebben gemaakt! 
Op Facebook zullen de foto's binnenkort langskomen. 
Staat jouw foto er dan nog niet bij? Voel je dan vrij om 
deze onder het Facebookbericht te posten. 
Andrea Schuil, voorzitter OV 
 
 

Aanmelding nieuwe leerlingen: 
Ook al is het schooljaar nog lang niet voorbij, toch zijn we 
al bezig met de formatie voor het nieuwe 
schooljaar. Om een goede inschatting te kunnen maken 
van het aantal leerlingen in 2021, 2022 en 2023, is het 
prettig om al te weten hoeveel aanmeldingen we voor 
deze jaren hebben. Als u een zoon of dochter heeft die 
geboren is in 2017, 2018 of 2019 en u heeft hem of haar 
nog niet opgegeven, dan kunt u bij de directie een 
aanmeldformulier halen en weer inleveren. We kunnen 
deze gegevens dan in de administratie verwerken en 
een goede planning van de groepen maken. 



  

 

  



 

 
 

Nieuwsbrief  
feb-mrt 2021 

  
 
Kalenderblad februari maart 2021 
  
ma  22 februari 1 maart 8 15 22 
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OV-vergadering 
19.45 uur via Teams 

di  23 2 9 16  23 
 

 Start A&A lessen 
Juf Hatice voor  
groep 1-2 B 

 
 

Juf Hatice voor groep 
1-2 B 

wo 24 3 10 17  24 
 

Juf Aukje groep 5 Juf Aukje groep 5 Juf Aukje groep 5 Juf Aukje groep 5 Juf Aukje groep 5 

do 25  4 11 18  25 

  Juf Aukje groep 8 Juf Aukje groep 8 
MR-vergadering 
20.00 uur via Teams 

Juf Aukje groep 8 Juf Aukje groep 8 
 

Juf Aukje groep 8 

vr 26  5 12 19  26 
 

    
 

Rapport uit groep 3 
t/m 8 

za  27  6 13 20 27 
  

    
  

zo 28 7  14  21  28 

 

 


