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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 gesloten 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

Thuisquarantaine
Helaas hebben we afgelopen periode tot tweemaal toe
een positieve besmetting in onze groepen gehad.
Hierdoor zaten zowel leerkrachten als leerlingen in
thuisquarantaine. Ondanks het feit dat landelijk de
besmettingscijfers naar beneden gaan, zien we dit effect
op school nog niet. Als kinderen in thuisquarantaine
zitten, kunnen ze na 5 dagen getest worden. Het gaat
hierbij altijd om een GGD test en geen gekochte zelftest.

Thuisblijfbeleid en testen:
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. Hierbij wordt bedoeld een test
van de GGD (PCR test) De uitslag van de zelftesten geldt
dus niet als bewijs dat uw kind weer naar school mag. Bij
klachten en testen dus een GGD test (PCR test) laten
uitvoeren.

Kinderen blijven ook thuis als ze:
- getest worden en blijven dan thuis 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/langdurigneusverkouden-kinderen.
In schema ziet dit er als volgt uit:

Arts & Activities
In deze periode werken we aan de kunststroming Barok.
In de school hangen al portretten in houtskool die
leerlingen van groep 6 van elkaar getekend hebben. Deze
zijn gemaakt na een online les van het Rijksmuseum.

Leerlingen in groep 3 zijn bezig met het kleien en
beschilderen van
vruchten, die als ze
klaar zijn worden
gebruikt voor het
maken van een
stilleven.
Via Parro heeft u
vast de foto’s al
gezien!

Vacature oudervereniging
In verband met het afscheid van een van onze leden zijn
wij op zoek naar een betrokken en actief nieuw lid in de
oudervereniging. De OV is actief betrokken bij de
organisatie van verschillende activiteiten zoals
Kerstmis, schoolreisje, Pasen enz. Als lid helpt u hieraan
mee. Heeft u interesse, mail dan naar ov.hetkofschip@liemersnovum.nl of meldt u aan bij een van de
bestuursleden.

Info vanuit de MR
MR: wisseling van de wacht.
Zoals u vast weet houdt de MedezeggenschapsRaad (MR)
zich met diverse onderwerpen bezig; drie
personeelsleden en drie ouders praten actief mee en
beslissen waar nodig, zoals over het schoolbeleid, pesten,
veiligheid in en om school, onderwijstijd/lesrooster en
nog meer.
Een agendapunt van de afgelopen tijd was lesgeven op
afstand. Hoe kan dat optimaal ingevuld worden naar de
wensen en behoeften van het kind.
De tijd gaat snel, zo ook de zittingstermijn van een
personeelslid en een tweetal ouderleden. Na jaren van
zitting in de MR zal juf Laura aan het einde van dit
schooljaar met pensioen gaan. Haar plaats wordt
ingenomen door juf Miranda.
Bij de ouders zullen Antoine en Iskra stoppen met de
activiteiten in de MR. Hun plek wordt opgevuld door
Daphne, moeder van Feline & Quinty en Rikkert, vader
van Noortje & Mieke.
Dank allen voor de enthousiaste en kritische inbreng.
Voor de nieuwelingen, heel veel succes en wijsheid
gewenst.

Fietsexamen
Als gevolg van Corona konden de leerlingen
van groep 8 het vorige schooljaar geen
fietsexamen doen. Dat hebben ze dit jaar
ingehaald. Daarbij zijn alle leerlingen die
hebben meegedaan, geslaagd!

Tentoonstelling
Vanaf dinsdag 8 juni krijgen we een reizende expositie op
school met als thema: Feest. Bij deze expositie hoort ook
educatief materiaal, waar we in de groepen aan zullen
werken.

Het Kofschip op sociale media
Op Facebook en Twitter waren we al te vinden, en nu
kunt u Het Kofschip ook via Instagram volgen. Veel
ouders/verzorgers, opa’s en oma’s volgen ons daar
inmiddels al. U ook? U kunt ons vinden onder de naam
het.kofschip.zevenaar.

Schoolreis afgelast
Voor wie de e-mail over het schoolreisje gemist heeft:
Helaas moeten we u melden dat het schoolreisje dit
schooljaar niet doorgaat, vanwege alle
coronamaatregelen. De Oudervereniging zal de bijdrage
van het schoolreisje die al voldaan is, meenemen naar
volgend schooljaar. Leerlingen van groep 8 en andere
schoolverlaters krijgen het bedrag terugbetaald

Vandalisme en camera’s op de pleinen.
Wat hebben we toch drie mooie nieuwe pleinen rondom
de school. We zijn hier dan ook erg blij mee. Kinderen
kunnen hier geweldig spelen. Helaas zijn er ook
buitenstaanders die vernielingen aanrichten op onze
pleinen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om camera’s op te
hangen om zo het vandalisme op te sporen.

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 gegaan, van
haar hebben we afscheid genomen op een van onze
studiedagen. Het afscheid van juf Ingrid, juf Veronica
en juf Laura is gepland samen met de leerlingen aan
het eind van het schooljaar op woensdag 21 juli.
Door het vertrek van deze leerkrachten ontstaat er
vacatureruimte. Op dit moment worden de laatste
puzzelstukjes ingevuld. Zodra hier duidelijkheid over is,
melden we u dit. Komend schooljaar gaan we weer
samen bouwen met een deels nieuw, kwalitatief goed
team.

Kleurfeest bij de kleuters:
Op woensdag 9 juni worden onze kleuters getrakteerd op
een Kleurfeest.
In de Lock down-periode hebben veel ouders en kinderen
de boeken van de bieb gelezen ("Schatje en
Scheetje" of "Ik zou wel een kindje lusten") die op school
opgehaald konden worden. Ook hebben veel kinderen de
opdrachten die erbij hoorde gemaakt. De bibliotheek was
hier zo blij mee, dat ze ons IKC hebben uitgekozen om
een feest te organiseren. De kinderen zullen
buiten, onder muzikale begeleiding, een kleurvoorstelling
krijgen, waar ze zelf aan mee kunnen doen.

OVM-gesprekken groep 1-2:
In de week van 21 juni vinden er weer OVM
(OntwikkelingsVolgModel) gesprekken plaats. Dit keer
zijn de gesprekken op uitnodiging van de leerkrachten
van groep 1-2. De ouders van kinderen die pas op school
zijn, worden ook uitgenodigd. En als ouders het zelf
noodzakelijk vinden om nog in gesprek te gaan, kunnen
zij dit ook aangeven bij de leerkracht.
De kinderen die naar groep 3 gaan, krijgen het OVM aan
het eind van het schooljaar als rapport mee naar huis.

Vakantie en vrije dagen komende periode
Studiedag Het Kofschip
Start zomervakantie

2 juli
24 juli 2021

Studiedagen schooljaar 2021-2022
De studiedagen voor het komende schooljaar zijn
gepland op:
o vrijdag 22 oktober 2021
o maandag 6 december 2021

o
o
o
o

maandag 14 februari 2022
donderdag 14 april 2022 (LiemersNovum dag)
vrijdag 20 mei 2022
vrijdag 1 juli 2022
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij van school.

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie

25-10-2021 t/m 29-102021
Kerstvakantie
27-12-2021 t/m 7-1-2022
Voorjaarsvakantie
28-2-2022 t/m 4-3-2022
e
Goede Vrijdag + 2 Paasdag 15-4-2022 en 18-4-2022
Meivakantie
25-4-2022 t/m 6-5-2022
Hemelvaartsdag + vrijdag 26-5-2022 en 27-5-2022
2e Pinksterdag
6-6-2022
Zomervakantie
25-7-2022 t/m 2-9-2022
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