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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 als volgt: 
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:  
 

 
 

Contact met ouders 
Door de coronamaatregelen hebben we minder contact 
met ouders dan we graag zouden willen. Om u toch op 
de hoogte te houden van 
de activiteiten op school, 
sturen we u wekelijks via 
Parro een berichtje met 
een foto van een 
groepsactiviteit. Ook zult 
u ons vaak even buiten 
zien als de kinderen na 
schooltijd naar huis gaan. 

Heeft u een vraag of wilt u 
ons iets vertellen, spreek 
ons dan op dat moment 
aan (uiteraard op 1,5 m afstand).    

 

http://www.het-kofschip.nl/
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


  

 

 
 

Arts & Activities 
In de derde week van 
mei starten we in groep 
3 – 8 met onze derde en 
laatste kunststroming: 
Barok. Barok is de 
stroming die we allemaal 
wel kennen, omdat 
bekende schilders als 
Rembrandt, Johannes 

Vermeer, Frans Hals en Jan Steen tot deze groep 
behoorden. We hebben het dan over de periode van 
1600 - 1700, de Gouden Eeuw.  
Leerlingen bespreken tijdens kunstbeschouwingslessen 
werken uit deze tijd en gaan natuurlijk ook zelf aan de 
slag als barok-kunstenaars.  
De Rijksmuseumlessen voor groep 5-8 die we in het 
vorige infobulletin al noemden, sluiten daarbij prachtig 
aan bij onze lessen.  

 
Schooljudo voor de groepen 4 t/m 7 
Door de gemeente is aangegeven dat we vanaf maart 

tijdelijk geen gebruik kunnen maken van sporthal 

Lentemorgen. Deze sporthal werd gebruikt voor de 

verkiezingen en op dit moment voor het vaccineren. Als 

compensatie van de te missen uren hebben we samen 

met verschillende instanties gezocht naar alternatieven.  

Voor de groepen 4 t/m 7 kunnen we de komende tijd, 

schooljudo aanbieden. Voor meer informatie zie: 

https://schooljudo.nl 

De lessen worden in principe gegeven op vrijdagmorgen 

in het speellokaal van ons gebouw. Nadere informatie 

voor de groepen volgt. 

De judolessen vinden plaats op de donderdagen 20 mei 

en 1 juli en de vrijdagen 28 mei, 4, 11, 18, 25 juni en 9 

juli.  

Voor de groepen 1 t/m 3 en 8 worden de gymlessen, 

binnen of buiten verzorgd door meester Maarten.  

 
 
 
 
 

 
 
Vakantie en vrije dagen komende periode:  
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 
 

Studiedagen Het Kofschip 

Schooljaar 2021-2022:  
alle leerlingen vrij 
 
Vrijdag 22 oktober 2021  
Maandag 6 december 2021   
Maandag 14 februari 2022  
Donderdag 14 april 2022   LiemersNovum dag  
Vrijdag 20 mei 2022   
Vrijdag 1 juli 2022  
 

Vakantierooster 2021-2022  
 
  

Herfstvakantie  25-10-2021 t/m 29-
10-2021  

Kerstvakantie  27-12-2021 t/m 07-
01-2022  

Voorjaar  28-02-2022 t/m 04-
03-2022  

Goede Vrijdag en 2e Paasdag  15-04-2022 en 18-04-
2022  

Meivakantie, incl. Koningsdag en 
Bevrijdingsdag  

25-04-2022 t/m 06-
05-2022  

Hemelvaartsdag + vrije vrijdag  26-05-2022 en   27-
05-2022  

2e Pinksterdag  06-06-2022  

Zomervakantie  25-7-2022 t/m 02-09-
2022  

 

 

https://schooljudo.nl/
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Kalenderblad mei/juni 2021 
 

ma  10  mei 17 mei 24 mei 31 mei 7 juni 

   Nieuwsbrief mei komt uit 
 
Kick-off schooljudo voor 
leerkrachten 

 

 Tweede Pinksterdag 
Alle leerlingen vrij 

Online Rijksmuseumles 
groep 5 

Nieuwbrief juni komt uit 
 
19:45 vergadering OV 

di  11 mei 18 mei 25 mei 1 juni 8 juni 
 

Online Rijksmuseumles 
groep 7  

 Online Rijksmuseumles 
groep 6  

  

wo 12 mei 19 mei 26 mei 2 juni 9 juni 
 

Online Rijksmuseumles 
groep 8  

    

do 13 mei  20 mei  27 mei 3 juni 10 juni 

  Hemelvaartsdag, alle 
leerlingen  vrij 

Start schooljudo 
Groep 4 t/m 7 

   

vr 14 mei 21 mei 28 mei 4 juni 11 juni 
 

Vrije dag  
Alle leerlingen vrij 

Studiedag, alle leerlingen 
vrij 

Schooljudo  
Groep 4 t/m 7 

Schooljudo  
Groep 4 t/m 7 

Schooljudo 
Groep 4 t/m 7 

za  15 22 mei 29 mei 5 juni 12 juni 
  

    
  

zo 16 23 mei 
Pinksteren 

30 mei 6 juni 13juni 

 


