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Beste wensen 
Namens alle leerkrachten van OBS Het Kofschip wensen 

we u het allerbeste voor 2021.  

Zoals u van juf Maria zelf heeft vernomen, ligt zij in het 

ziekenhuis in verband met uitzaaiingen van borstkanker. 

Net als wij zult u erg geschrokken zijn van dit bericht. 

Maria houdt ons dagelijks op de hoogte en is ook vanuit 

het ziekenhuis nauw betrokken bij school. We hopen 

natuurlijk allemaal dat ze spoedig en goed herstelt.  

 

Thuisonderwijs 
Het bericht dat de scholen tot 9 februari dicht zullen 

blijven, is inmiddels door het kabinet bevestigd. Soms 

veranderen dingen zo snel, dat de informatie die gisteren 

is getypt de dag erna al weer achterhaald is!   

Natuurlijk hadden we dit allemaal graag anders gezien, 

maar het is niet anders, we moeten het ermee doen. 

Naast de ongemakken die dit thuisonderwijs voor u en 

ons meebrengt, ervaren wij ook een heleboel 

waardevolle dingen. Denk aan de gesprekjes via Teams 

met individuele leerlingen, het steeds vaardiger worden 

van onze leerkrachten op het gebied van online 

onderwijs en de prachtige tekeningen en schrijfsels die 

kinderen thuis maken en ons sturen. Hiervan heeft u 

inmiddels al een en ander voorbij zien komen op onze 

Facebookpagina.  

Thuisonderwijs is heftig, zowel voor de leerlingen, de 

leerkrachten als voor u als ouders. Maar, we kunnen ook 

proberen de mooie kanten te benadrukken en het goede 

nieuws met elkaar te delen. Dit bracht ons op de 

volgende oproep: Stuur ons je goede nieuws! Denk 

daarbij aan leuke foto’s van uw kinderen terwijl ze aan 

het werk zijn, werkjes die ze gemaakt hebben of een 

verslagje van een leuke gebeurtenis thuis. Laten we op 

deze manier proberen elkaar op te beuren en zo door 

deze lastige tijd heen te komen.  

Stuur uw berichtjes naar 

jacquelien.bredenoord@liemersnovum.nl Ik zal ze dan op 

de Facebookpagina van school plaatsen.  

 
 
 
 
 
 
Voorleesdagen 
Op woensdag 20 januari starten de Nationale 

Voorleesdagen. Niet met leerkrachten die voorlezen in de 

groepen (wist u overigens dat wij allemaal elke dag 

voorlezen?), maar online.  

Vanuit de bieb in Zevenaar wordt ook voorgelezen. Zie de 

volgende aankondiging.  
 

Voorlezen via Facebook 
 
Op 20, 22 en 28 
januari a.s. 
organiseren wij, 
medewerkers van de 
bibliotheek in 
Zevenaar, online 
voorleesmomenten in 
het thema van de 
Nationale 
Voorleesdagen 2021. 
Deze kun jij gratis 

volgen via de Facebookpagina van Liemers Kunstwerk. De 
livestream is om 11.00 uur te vinden op onze tijdlijn en 
duurt ongeveer een half uur. Zien we je online tijdens 
een van onze voorleesmomenten?  
 

Voorleestasjes voor kleuters 
Vorig jaar zijn veel leerlingen met hun groep naar de 
bibliotheek in Zevenaar geweest. Dat is dit jaar niet 
mogelijk. Daarom komt de bibliotheek naar ons toe! 
De leerlingen van groep 1/2 krijgen een tasje met een 
prentenboek en een boekje met leuke opdrachten mee 
naar huis. Leerlingen krijgen de kans om hun mooiste 
opdracht in te leveren op school en maken met hun 
groep kans op een bezoek van schrijfster Loes Riphagen 
(schrijfster van het prentenboek van het jaar 2021: Coco 
kan het!).  
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Studiedag 1 februari 
Op maandag 1 februari is er een studiedag voor de 

leerkrachten. Deze dag stond al gepland en gaat ook 

door. Voor de leerlingen betekent dit dat er die dag geen 

online lessen zijn en dat er ook geen noodopvang is.  

 
Plein 
Het is nog niet helemaal klaar, maar ons plein wordt 

steeds mooier!  
We hebben straks de beschikking over drie 
speelterreinen: het over het onderbouwterrein (aan de 
kant van Zonnekinderen), het middenbouwterrein (aan 
de achterkant van ons IKC) en het bovenbouwterrein 
(aan de kant van de Lindenhage). 
De beplanting wordt in de voorjaarsvakantie aangelegd.  
De hoofdingangen bij Het Kofschip en Lindenhage krijgen 
een make-over die past in het beeld van de 
buitenterreinen. Bij alle ingangen komen nog roosters en 
schoenborstels. 
Op 11 februari is de oplevering gepland, maar alle 
werkzaamheden zullen dan nog niet klaar zijn. Zo kan het 
kunstgrasveld pas aangelegd worden als de 
buitentemperatuur een paar dagen na elkaar 7 graden of 
hoger is.  
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Kalenderblad januari 2021 
 

ma 4 11 18 25 1 

   
 

 
 

 Studiedag, alle leerlingen 
zijn vrij.  
GEEN OPVANG.  
 

di 5  12 19  26  3 

     Juf Miranda cursus 
 

wo  6 13  20 27 4 
 

   Start Nationale 
Voorleesdagen 
11 uur: Online voorlezen 
vanuit Liemers 
Kunstwerk  

   
 

do  7  14  21 28 5 

    
 

11 uur: Online voorlezen 
vanuit Liemers Kunstwerk 

  

vr  8 15 22  29 6 

      11 uur: Online voorlezen 
vanuit Liemers 
Kunstwerk 

 
  

za  9 16 23  30 7 

  
  

          

zo  10  17 24  31 8 

  
 

 

 

  

 


