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Inloopweek
Zoals we u in het vorige infobulletin hebben gemeld, kunt
u in de week na de herfstvakantie een kijkje nemen in het
lokaal van uw kind. Dit kan ’s ochtends voor schooltijd,
van 8:00 tot 8:15 uur, en na schooltijd: van 14:30 tot
14:45. Tijdens deze inloopkwartiertjes kan uw kind laten
zien waar het aan werkt in de klas. De leerkrachten zijn
tijdens deze momenten aanwezig. Uiteraard kunt u hen
een korte vraag stellen, maar de kwartiertjes zijn niet
bedoeld voor uitgebreide gesprekken.

Coronamaatregelen
Dinsdagavond is er weer een persconferentie over
eventuele coronamaatregelen. Als dit consequenties
heeft voor de scholen, dan zullen we u hierover zo snel
mogelijk inlichten.

Vanaf 2 nov: kunststroming CoBrA
Na de herfstvakantie starten we
tijdens onze lessen Arts & Activities
met de eerste kunststroming van dit
jaar: CoBrA.
We zullen de resultaten van deze
lessen met u communiceren via
Parro, Instagram en/of Facebook. U
hoeft dus niets van onze
kunstenaars te missen!

3 nov: Nationaal schoolontbijt
Het Kofschip neemt op woensdag 3 november deel aan
het nationaal Schoolontbijt: alle kinderen krijgen een
gezond ontbijt op school! Doel van deze actie is het
onder de aandacht brengen van het belang van een goed
en gezond ontbijt als start van de dag. Bij deze actie

hoort ook lesmateriaal, dat we zullen inzetten om
kinderen bewust te maken van welke ontbijtproducten
gezond zijn.
Denkt u aan het meegeven van bord, beker, bakje en
bestek op dinsdag 2 november?

Vanaf 5 nov: Instrumentale muzieklessen
Vanaf vrijdag 5 november starten de groepen 5 en 6 met
instrumentale muzieklessen. Kinderen kunnen een keuze
maken uit een van de drie aangeboden instrumenten.
Voor de kinderen van groep 7 en 8 komen er in het
voorjaar muzikale ritmeworkshops.
Groep 4 krijgt tijdens de gewone muzieklessen ook
instrumentale muzieklessen van meester Berry. Rond
maart/april zullen we een afsluitende muzikale ochtend
verzorgen voor alle ouders van de deelnemende
groepen.
Alle groepen van Het Kofschip krijgen standaard eenmaal
per week muziekles van onze vakdocent muziek, Meester
Berry.

Vanaf 8 nov: OVM- en adviesgesprekken
De gesprekken voor de kleuters (OVM) en groep 8
(advies) vinden plaats in de week van 8 november.
Ouders zijn hiervoor via Parro hiervoor uitgenodigd.

8-15 nov: Week van de techniek
Voor het eerst in de Liemers: de Week van
de Techniek. Georganiseerd door de
Liemerse Ambassade en het
netwerk Sterk Techniek Onderwijs.
In maart konden diverse
promotende activiteiten rond
techniek en niet plaatsvinden i.v.m.
Covid 19. Deze worden nu georganiseerd van 8 tot en
met 15 november. Leerlingen van Het Kofschip doen hier
ook aan mee. Op de kalender ziet u wanneer de
verschillende groepen aan de beurt zijn.

Groep 1 en 2:
Leerlingen van groep 1 en 2 gaan aan de slag met VHTO
over het project Beeldenbrekers. Kinderen leren al op
jonge leeftijd dat er verschil is tussen wat bij jongens en
meisjes past, ook als het over beroepen gaat. Zo worden
technische beroepen al vroeg gezien als mannenberoepen. Deze stereotiepe ideeën belemmeren
kinderen bij het ontdekken van hun talenten en
toekomstmogelijkheden. Met Beeldenbrekers
doorbreken we genderstereotypen over (bèta)technische
en IT-beroepen.
Groep 3
Groep 3 maakt kennis met alleskunner Photon. Photon,
heeft met zijn ruimteschip een crash gemaakt en is
daardoor alles wat hij ooit geleerd heeft weer vergeten.
Door samen door een reeks oefeningen te lopen, kunnen
kinderen Photon via de app aansturen en hem zo helpen
zijn vaardigheden weer terug te krijgen.
Groep 4 en 5
Voor de groepen 4 en 5 organiseert STEAM Academy een
Robotrace, waarbij de leerlingen een robot gaan
programmeren die een parcours moet afleggen.
Groep 6 en 7
De leerlingen in de groepen 6 en 7 maken kennis met
Mad Science. Op een prikkelende manier worden zij door
een groep gekke professoren meegenomen in de wereld
van wetenschap en techniek.
Groep 8
Leerlingen uit groep 8 gaan in een moderne workshop
kennismaken met het ambacht smeden. In de trailer en
of tent van Mondra-opleidingen maken zij onder
deskundige leiding een eigen sleutelhanger. Zij zijn helaas
pas in maart 2022 aan de beurt.

Vanaf 15 nov: Schoolfruit
In de week van 15 november starten we
weer met gratis schoolfruit. Dit eten we
in de kleine pauze. Tot en met 22 april
2022 ontvangen we wekelijks fruit voor
de dinsdag, woensdag en donderdag. Op
maandag mogen de kinderen fruit of een
koek meenemen. Op vrijdag verwachten
we dat de kinderen fruit van thuis meenemen.

16 nov: Doe-avond Sinterklaas
Wat is een Sinterklaasfeest zonder een gezellig
aangeklede school? We hopen dat u ons komt helpen om
dit te realiseren. Op dinsdag 16 november houden we
onze jaarlijkse Sinterklaas doe-avond, waarop een grote
groep ouders de school in Sinterklaassfeer brengt. Komt
u ons ook helpen? We starten om 19.00 uur met een kop
koffie/thee en gaan daarna snel aan de slag! Lukt het niet
er om 19.00 uur al te zijn, sluit dan wat later aan.
Alle hulp is welkom, mits de coronamaatregelen dit
toestaan.

16 en 17 nov: De Schoolschrijver
Als afsluiting van ons project De
Schoolschrijver komt auteur Tineke
Honingh een les geven in de
groepen
3 tot en met 8. Met haar tips en trucs zullen de schrijfsels
van onze leerlingen zeker een boost krijgen. En wat is er
nu leuker dan een verhaal te leren schrijven van een
echte schrijfster!

18 nov: ANWB Streetwise
Kinderen nemen vanaf ongeveer vier jaar bewust deel
aan het verkeer. De ANWB heeft daarom verschillende
modules ontwikkeld die helpen bij het verkeersvaardig
maken van leerlingen vanaf groep 1: Streetwise.
Streetwise voor het basisonderwijs is een programma
met dat bestaat uit praktische en interactieve
verkeerslessen voor alle groepen. Streetwise is
opgebouwd uit vier modules, passend bij de leeftijd en
ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Professionele
instructeurs komen 18 november naar Het Kofschip en
geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal
ontwikkelde lesmaterialen, zoals elektrische en
opblaasbare auto’s, rijlesauto's, zebrapaden,
verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo
goed mogelijk nagebootst.
De modules
Groep 1 en 2: Toet toet
In deze module staat het herkennen van (gevaarlijke)
verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken
centraal. Daarnaast leren kinderen waarom het zo
belangrijk is een kinderzitje en de autogordel te
gebruiken.

Groep 3 en4 : Blik en klik
Wat kun je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te
vergroten? Kinderen leren o.a. veilig oversteken over een
zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leren ze begrijpen
waarom je in de auto een gordel en autostoeltje moet
gebruiken. Bij sommige verkeerslessen vertellen de
instructeurs over het belang van een fietshelm en
kunnen de leerlingen dit tijdens de les ervaren.
Groep 5 en 6: Hallo auto
De module Hallo auto leert kinderen over de remweg van
een auto en de invloed van reactietijd op die remweg.
Leerlingen nemen plaats op de bijrijderstoel van een
ANWB -lesauto en mogen zelf remmen! Ook het dragen
van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of
zitverhoger moet gebruiken, komen in deze les aan bod.
Groep 7 en 8: Trapvaardig
De module Trapvaardig traint de praktische
fietsvaardigheid van leerlingen uit groep 7 en 8. Ze
fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke
manoeuvres. Hierbij komt van alles aan bod: slalommen,
over schuine stukjes fietsen, over je schouder kijken en je
hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. Ook fietsen ze
met een zware rugtas op om zich voor te bereiden op het
zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

19 nov: Voorstelling Assepoester
Op vrijdag 19 november komen studenten van het ROC
Rijn IJssel in Arnhem een minimusical opvoeren aan de
leerlingen van groep 1 t/m 5.

Studiedag 6 december
Maandag 6 december hebben alle kinderen een vrije dag.
Het team van Het Kofschip heeft dan een studiedag.

Traktaties bij verjaardagen
Helaas kunnen wij als gevolg van de coronamaatregelen
bij het vieren van verjaardagen alleen verpakte traktaties
accepteren. We constateerden dat hierdoor de traktaties
steeds minder gezond zijn. We weten niet welke
maatregelen er dinsdag komen, maar we verzoeken u bij
het uitzoeken van een traktatie zoveel mogelijk naar
gezonde artikelen te zoeken.

Info vanuit de Medezeggenschapsraad
Jammer genoeg heeft
een van de nieuwe
MR-ouderleden
(Daphne van Galen)
aan moeten geven
haar deelname in de MR te moeten stoppen. Hierdoor
ontstaat er vacatureruimte in de MR. Tijdelijk zal deze
vacature opgevuld worden door Antoine Nijrolder (een
oud MR-lid). Hij zal deze vacature invullen totdat we een
nieuwe kandidaat hebben gevonden. We zijn erg blij dat
Antoine dit tijdelijk wil overnemen.
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, telefoon 06-14663116.
Met vriendelijke groet, MR OBS Het Kofschip

Info vanuit de Oudervereniging
Vorige maand hebben wij de ledenvergadering schriftelijk
gehouden. Alle leden hebben binnen de aangegeven
reactietermijn kunnen reageren op de vergaderstukken.
Omdat er geen reacties zijn binnengekomen op de
vergaderstukken, zijn deze daarmee vastgesteld voor
komend schooljaar. De vastgestelde stukken zijn
binnenkort terug te vinden op de website van de school.
https://www.het-kofschip.nl/documenten/
Nieuw OV lid: Melanie Wichers
Hallo, mijn naam is Melanie Wichers. Ik ben 31 jaar en ik
ben het nieuwe lid van de OV. Ik heb twee kinderen: een
dochter, Lavinia, van 12 en een zoon, Justin, van 8 jaar.
Justin zit op Het Kofschip.
De reden dat ik bij de OV ben gekomen is om me meer
verbonden te voelen met de school. Ik vind het fijn om
mee te helpen bij de voorbereiding en uitvoering van de
verschillende activiteiten. Graag wil ik een bijdrage
leveren aan de OV-vergaderingen. Ik ga hiervoor mijn
best doen.
Groetjes, Melanie

Fietsverlichtingscontrole
In november wordt de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole
gehouden voor de kinderen van groep 6 t/m 8. Naast het
controleren van de verlichting, zijn de remmen en de bel
natuurlijk ook belangrijk. Als de fiets goedgekeurd wordt,
kunnen kinderen deelnemen aan de loting om een
nieuwe fiets te winnen. Datum is nog niet bekend.

Zichtbaar zijn in het verkeer
De wintertijd is weer ingesteld, de
dagen worden korter. Kinderen
moeten de komende maanden vaker
door het donker naar school. We
vinden het belangrijk dat onze
leerlingen zichtbaar zijn in het verkeer.
Daarom vragen we u ervoor te zorgen
dat de kinderen in ieder geval ‘s
morgens hun verkeershesje aantrekken. Mocht uw kind
geen hesje meer hebben, meld het even bij ons. We
hebben genoeg op voorraad.

Sinterklaas actie bij minibieb De schatkist
Vroeger bakte ik met
mijn kinderen rond
Sinterklaas Sintdingen: pepernoten,
harten van
borstplaat,
speculaasjes. Dit
legden we op
borden, deden er
folie om en zetten het bij de voordeur van mensen die
we aardig vonden. Aanbellen, wegrennen en je
verstoppen. Zo konden we kijken hoe iedereen verrast
reageerde en vrolijk weer naar binnen ging, terwijl wij
gniffelden van pret en blij waren dat we die anderen blij
konden maken.
Dat is nog steeds het Sinterklaasgevoel voor mij. Niet zo
zeer het krijgen als wel het weggeven. En wat je dan
immaterieel zelf ontvangt, is vaak nog leuker dan het
materiële cadeautje.
Zou het niet leuk zijn om dit jaar eens om je heen te
kijken? Naar dat buurmeisje waarvan je de naam niet
kent, dat vriendje van je zoon, dat gezin met vijf kinderen
waarvan je weet dat het soms wat moeilijk gaat. Gewoon
kijken met het idee: wie kan ik eens verrassen?
Zou het niet leuk zijn om voor die kinderen, naast je
eigen (klein) kinderen, een pakketje aan te vragen en dat
na 13 november zomaar een keer ‘s avonds bij de
voordeur te leggen, aan te bellen en weg te rennen?
Ik ga het dit jaar weer doen, willen jullie ook meedoen?
Als je twijfelt, kun je altijd even aan de ouders/verzorgers
vragen of ze al een pakketje hebben aangevraagd; zo
niet, dan regel jij dat. Je kunt hen dan meteen vragen
welke avond of tijd uitkomt, zodat zij weer kunnen
regelen dat de kinderen de deur opendoen.
Wie doet ermee?
Na 6 november mag je aanvragen: geef de naam en
leeftijd door via Facebook en kom de pakjes de volgende
dag ophalen. Alleen wel wachten tot de 13e met het
hulppiet spelen! En natuurlijk is het de bedoeling dat
ieder kind één pakketje krijgt....
Ik heb er zin in!
Minibieb de Schatkist
J.P. Coenstraat 7, Zevenaar
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Mix-training Korfbalvereniging
Op woensdag 10 november organiseert korfbalvereniging
De Zwaluwen een Mix-training. Alle kinderen van 6 t/m
13 jaar zijn van harte welkom. Deze training is gratis.
Bij een Mix-training mixen we kinderen van alle leeftijden
door elkaar en maken er een gezellige sportavond van.
Kinderen mogen vrienden en/of vriendinnen meenemen,
want ook zij mogen allemaal gratis meedoen. Iedereen is
van harte welkom om te ervaren hoe vet korfbal kan zijn.
Tijd: 18.00 – 19.00 uur
Waar: sporthal Heerenmäten.
Denk aan sportieve kleding!
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Kangoeroe Klup
Ook voor kinderen van 3 t/m 6 jaar organiseren we op
woensdag 10 november een korfbaltraining: de
Kangoeroe Klup. De kinderen doen een uur lang
sportieve en gezellige spellen en leren hoe ze de bal in
een korf kunnen gooien. Entree gratis.
Tijd: 17.30-18.30 uur.
Waar: sporthal Heerenmäten.
Aanmelden niet nodig.
Voor meer informatie: info@dezwaluwen.nl
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