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Beste ouders/verzorgers 
In deze nieuwsbrief 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 moeten zich bij de hoofdingang 
melden door gebruik te maken van de deurbel.   
 

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. 
In schema ziet dit er als volgt uit:  

 
 
 

Fiets neerzetten 

De buitenterreinen rond de school zijn klaar, zodat de 
kinderen de ook weer op de daarvoor bestemde plaatsen 
neerzetten. Kinderen van groep 1 t/m 3 kunnen hun fiets 
voor de ramen van groep 3 en 4 zetten. De kinderen van 
groep 4 t/m 8 zetten hun fiets aan de zijkant van de 
hoofdingang van de school. 
 

http://www.het-kofschip.nl/
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
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Digitale gesprekken 
Afgelopen week hebben alle digitale rapport- en OVM-
gesprekken plaatsgevonden. Natuurlijk heeft het onze 
voorkeur om elkaar in het echt te kunnen zien(daarvoor 
zullen we nog geduld moeten hebben), maar de online-
gesprekken waren zeker ook erg waardevol. Op hier en 
daar een wat haperende wifi na lukte het om elkaar te 
zien en te spreken. In sommige gesprekken kwamen we 
erachter dat we meer tijd nodig hadden. Er kunnen altijd 
nog vervolgafspraken gemaakt worden. Op deze manier 
kunnen wij elkaar toch goed op de hoogte houden van de 
ontwikkeling van het kind.  
 

Adviesgesprekken groep 8 
Alle definitieve adviesgesprekken met de leerlingen van 
groep 8 en hun ouders zijn gehouden. Inmiddels zijn alle 
leerlingen aangemeld bij het voortgezet onderwijs.  
De verdeling is als volgt:  
Havo/VWO 2 
Havo  4 
Mavo/Havo 6 
Mavo  1 
KB/Mavo 6 
BB/KB  1 
BB  1 
 

Arts & Activities 
De mannen van de technische 
dienst hebben onze Wall of 
Fame weer in ere hersteld. 
Rond het prikbord in de hal 
van de school hebben ze een 
prachtige lijst gemaakt. Vanaf 
nu hangen de mooiste of 
meest bijzondere kunstwerken 
uit de verschillende groepen 
hier weer te shinen. En 
natuurlijk is elk kunstwerk 
voorzien van een heus bordje 

met de naam van het kind en het kunstwerk, net als in 
het echte museum.  
Deze maand komt het bord helemaal vol. Een foto ervan 
zullen we op Facebook zetten en plaatsen in het 
infobulletin van de maand mei.  
 

 

 
 
Stagiaires 
Voor studenten van Iselinge Hogeschool en het 
Graafschap College begint de tweede stageperiode.  
In de volgende groepen zijn op wisselende dagende 
volgende stagiaires aanwezig:  

o Juf Kelly, LIO-stage, groep 1/2A 
o Juf Marije, opleiding AD 1e jaar, groep 1/2B 
o Juf Faith Versluijs, 2e jaars onderwijsassistent, 

groep 3B 
o Juf Simone de Leeuw, 2e jaars Pabo, groep 4 
o Juf Roos, 1e jaars onderwijsassistent, groep 5 
o Juf Charlotte Koster, 2e jaars Pabo, groep 7 

Wij zijn blij met deze stagiaires en hopen dat ze een fijne 
en leerzame tijd zullen hebben op Het Kofschip.  
 

Personele bezetting 2021-2022 
Ieder jaar is het weer een hele puzzel om de formatie 
voor het nieuwe schooljaar rond te krijgen. Dit jaar is het 
nog ingewikkelder, omdat ervaren collega’s met 
pensioen, dan wel met keuzepensioen gaan. Het gaat 
hierbij om juf Laura, juf Ingrid, juf Veronica en juf Inge. 
We gaan met het vertrek van deze collega’s veel 
expertise, ervaring en persoonlijke inbreng missen.  
Juf Inge is al vanaf 1 april met keuzepensioen, van haar 
nemen we op een van onze studiedagen afscheid. Het 
afscheid van juf Ingrid, juf Veronica en juf Laura is 
gepland samen met de leerlingen aan het eind van het 
schooljaar. 
Door het vertrek van deze leerkrachten ontstaat er 
vacatureruimte. Op dit moment hebben we nog geen 
zicht op de invulling van de verschillende vacatures. 
Zodra hier duidelijkheid over is, melden we u dit. Komend 
schooljaar gaan we weer bouwen aan een nieuw, 
kwalitatief goed team.  

 
Vanuit de Oudervereniging 
Schoolreis 
We krijgen al veel vragen van ouders of de schoolreis dit 
jaar kan doorgaan. De werkgroepleden van de 
oudervereniging zijn druk bezig met de voorbereidingen. 
Als de maatregelen het toelaten, zal alles geregeld zijn. 
Wij proberen het schoolreisje zo laat mogelijk in het jaar 
te plannen. Natuurlijk nemen wij voorzorgsmaatregelen 
om de reserveringen op tijd kosteloos te annuleren.  



  

 

Om de voorbereidingen te kunnen doen, vragen wij aan 
alle ouders/verzorgers die de schoolreisbijdrage nog niet 
hebben betaald, dit alsnog te doen. Mocht het 
schoolreisje toch geen doorgang kunnen vinden, dan 
bewaren wij de schoolreisbijdrage voor volgend jaar. De 
leerlingen van groep 8 krijgen het bedrag dan 
terugbetaald.  
Ouders die vorig jaar betaald hebben, hoeven nu geen 
schoolreisbijdrage te betalen. Dat geld hebben we 
bewaard voor dit jaar.  
Laten we hopen op betere omstandigheden zodat de 
schoolreis toch door kan gaan. 

 
Vacature 
In verband met het afscheid van een van onze leden, zijn 
we met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar 
een nieuwe ouder/verzorger voor onze Oudervereniging. 
Vind je het leuk om activiteiten voor de kinderen te 
organiseren en actief betrokken te zijn bij onze school? 
Wij zoeken nog een algemeen bestuurslid die ons 
hiermee wil helpen.  Wij helpen o.a. bij het organiseren 
van het Sinterklaasfeest,  Kerstmis,  Pasen en het 
schoolreisje.  Doe je mee? Stuur dan een mailtje naar 

ov.het-kofschip@liemersnovum.nl. Met vriendelijke 
groet, OV OBS Het Kofschip  

 
Vanuit de Medezeggenschapsraad 

Vacature 

 
In verband met het aftreden van een lid van de 
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR), zijn 
we met ingang van het schooljaar 2021-2022 op zoek 
naar een nieuwe ouder/verzorger die lid wil worden van 
de MR. De MR houdt zich voornamelijk bezig met 
beleidsmatige zaken van Het Kofschip. 
Dit kan o.a. gaan over: 
1. Verbetering van het onderwijs 

2. Het kiezen van leermethodes 

3. Het schoolplan 

4. De besteding van geld en gebouwen 

5. Communicatie en betrokkenheid naar ouders 

 

Hierin is voor bepaalde zaken instemming van de MR 
nodig en weer voor andere kan zij advies uitbrengen. Wat 
waarvoor geldt, is wettelijk vastgelegd. 
In principe kan elk punt op tafel komen, zolang het maar 
zaken zijn die op iedereen die aan Het Kofschip 
verbonden is, betrekking heeft. De MR behandelt dus per 
definitie geen individuele zaken. 
De MR bestaat uit drie leden uit de personeelsgeleding 
en drie leden uit de oudergeleding. De oudergeleding is 
de spreekbuis voor alle ouders die aan Het Kofschip 
verbonden zijn. Dit is dus uw kans om uw stem namens 
de ouders te laten horen! 
We vergaderen ongeveer zeven keer per jaar in de 
avonduren. Bent u geïnteresseerd of wilt u eerst meer 
informatie, neem dan contact op met de voorzitter, 
Maarten Hoogeveen, op telefoonnummer 06-14663116. 
Met vriendelijke groet, 
MR OBS Het Kofschip  

 
Lessen van het Rijksmuseum 
Een uitje naar een 
museum zit er niet in 
deze periode, daarom 
halen wij het museum in 
de school! In de maand 
mei krijgen de leerlingen 
van groep 5 – 8 een 
online les over de 
schilderijen in het 
Rijksmuseum. In deze 
museumles maken 
leerlingen kennis met de 
verhalen en objecten 
van het museum. We 
bekijken samen de topstukken, gaan in gesprek, vertellen 
verhalen en verklappen weetjes die verder niemand kent. 
Als afsluiting spelen we een vrolijke en leerzame quiz. 

 
Vakantie en vrije dagen komende periode:  
Meivakantie:    24 april t/m 9 mei 2021 
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag: 13 en 14 mei 2021 
Studiedag Het Kofschip  21 mei 2021 
Tweede Pinksterdag  24 mei 2021 
Studiedag Het Kofschip  2 juli 
Zomervakantie   24 juli 2021 

 

mailto:ov.het-kofschip@liemersnovum.nl
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Vakantierooster 2021-2022 
 

Herfstvakantie 23-10-2021 t/m 31-10-2021 

Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 09-01-2022 

Voorjaarsvakantie 26-02-2022 t/m 06-03-2022 

Goede Vrijdag + 2ePaasdag 15-04-2022 en 18-04-2022 

Meivakantie 23-04-2022 t/m 08-05-2022 

Hemelvaartsdag+ vrije 
vrijdag 

26-05-2022 en 27-05-2022 

2e Pinksterdag 06-06-2022 

Zomervakantie 23-7-2022 t/m 04-09-2022 
 

Zodra de invulling van de studiedagen rond is, zullen we 
deze ook aan u melden.  

 
Gymlessen groep 4 t/m 8 

In verband met het feit dat sporthal Lentemorgen de 
komende periode gebruikt gaat worden als 
vaccinatielocatie, kunnen onze groepen 4 t/m 8 hier niet 
gymmen. Samen met onze vakdocent Maarten en sport 
servicebureau Ataro zijn we op zoek naar alternatieven.  
Voorlopig zullen we op de donderdag gebruikmaken van 
het voetbalveldje op het buitenterrein. Mochten er 
andere sportlocaties beschikbaar komen, dan zullen we u 
hierover informeren.   
 
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. 
Heeft u een zoon of dochter die geboren is in 2017, 2018 
of 2019 en u heeft hem of haar nog niet opgegeven? 
Vraag dan via de mail bij de directie een 
aanmeldformulier en lever deze ook weer in. We kunnen 
deze gegevens dan in de administratie verwerken en een 
goede planning van de groepen maken. 

 

 
 
Buurtgezinnen 
In ieder gezin zit het weleens tegen. Soms duurt zo’n 
periode te lang en stapelen problemen zich op. Voor die  
gezinnen is er een nieuw initiatief gestart in de gemeente 
Zevenaar: Buurtgezinnen. 
Buurtgezinnen is gebaseerd op een oude gedachte: 
opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar 
hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een 
warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo 
krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden 
de ouders even ontlast. 
Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen, die om wat voor 
reden dan ook, behoefte hebben aan wat ondersteuning 
bij de opvoeding. De hulp is alledaags en laagdrempelig. 
 Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je kinderen een rustige 
huiswerkplek wordt geboden, dat ze af en toe gaan 
logeren of een dagdeel gaan spelen bij het 
steungezin. Voor de ouders met een beperkt eigen 
netwerk kan het prettig zijn om ervaringen te delen met 
een andere ouder. 
Vraag- en steungezin maken samen met de coördinator 
van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Dat is iedere 
keer maatwerk. 
Neem voor meer informatie of vragen contact op 
met Stefanie Visser (ib-er Het Kofschip) of de coördinator 
van Buurtgezinnen in Zevenaar, Wietske Glaser,  
T 06 148 50 264  of via mail wietske@buurtgezinnen.nl. 
 

 
 

http://buurtgezinnen.nl/
mailto:wietske@buurtgezinnen.nl
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Kalenderblad april 2021 
 

ma  5 april 12 april 19 april 26 april-3 mei 10  mei 

   Tweede Paasdag   Meivakantie  OV-vergadering 19.45 
uur via Teams 

di  6 april 13 april 20 april 27 april-4 mei 11 mei 
 

Nieuwsbrief  
komt uit 
Juf Aukje in groep 6 

  Meivakantie  
27 april Koningsdag 

 

wo 7 april 14 april 21 april 28 april-5 mei 12 mei 
 

   Meivakantie   

do 8 april 15 april 22 april 29 april-6 mei  13 mei  

     Meivakantie  Hemelvaartsdag, alle 
kinderen vrij 

vr 9 april 16 april 23 april 30 april-7 mei 14 mei 
 

  Koningsspelen Meivakantie   Alle kinderen vrij 

za  10 17 april 24 april 1mei- 8mei 15 mei 
  

    Meivakantie  
 

zo 11 18 april 25 april 2 mei- 9 mei 16 mei 

 


