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Coronamaatregelen 

 
Op vrijdag 26 november is er weer een persconferentie 
geweest. Over de aangescherpte maatregelen hebben wij op 
zaterdag 27 november een mail gestuurd. Hieronder vindt u 
deze informatie nogmaals.  
 
De scholen blijven open. Wel zijn er verscherpte maatregelen 
die minimaal gelden tot en met vrijdag 17 december. 
Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste 
aanvullende maatregelen voor het basisonderwijs die op onze 
school van toepassing zijn:  

• We volgen allemaal de basisregels (handen wassen, 
hoesten/niezen in elleboog, niet aan je gezicht zitten, 
oppervlakte reinigen met zeep).  

• Wij vragen u om in en rond het schoolgebouw altijd 1,5 
meter afstand te houden van elkaar.  

• Het snottebellenbeleid is gewijzigd: kinderen met milde 
verkoudheidsklachten mogen bij een negatieve zelftest 
naar school.  

• De meeste besmettingen komen voor in de leeftijd tussen 
10 en 14 jaar. Daarom geldt het dringende advies voor 
leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 een mondkapje te  

 
 
 
 
 
dragen tijdens beweegmomenten door de school (bv. naar 
binnen/buiten en toiletbezoek). In de lokalen is dit advies 
niet van toepassing. Hetzelfde dringende advies geldt voor 
alle aanwezige volwassenen binnen ons gebouw. Om 
loopbewegingen te beperken nemen de kinderen uit de 
groepen 6, 7 en 8 hun jas en tas mee in het lokaal.   

• Voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 geldt het advies 
tweemaal per week preventief (in de thuissituatie) een 
zelftest te doen. Hetzelfde advies geldt voor het 
onderwijspersoneel. Over de eventuele distributie van 
deze testen wordt u op een later tijdstip geïnformeerd.   

• We werken de komende periode weer in ‘cohorten’ en 
zullen voorlopig niet groepsdoorbroken werken binnen 
onze school. Leerlingen komen zo alleen in contact met 
leerlingen van hun eigen groep.  

• Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
Als dit niet kan, dan worden zij door maximaal één 
volwassene gebracht/gehaald.   

• Ouders/verzorgers komen niet in onze school, tenzij het 
niet anders kan en hiervoor een afspraak is gemaakt. Deze 
gesprekken vinden zoveel mogelijk na schooltijd plaats.  

• Met ouders/verzorgers van leerlingen die komen wennen, 
nemen we persoonlijk contact op om afspraken te maken 
over het halen en brengen.   

• Oudergesprekken zullen zoveel mogelijk online 
plaatsvinden. Dit kan via het Teamsaccount van uw 
kind(eren). Mocht u of uw kind(eren) de inloggegevens 
niet meer hebben, neem dan contact op met de 
groepsleerkracht.   

• Het naschools activiteitenaanbod gaat de komende drie 
weken niet door.   

• Wees ook de komende periode extra alert bij het 
ontwikkelen van klachten.   
 

Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u op korte 
termijn verder. Wij hopen u voor nu voldoende te hebben 
geïnformeerd. Eventuele vragen of opmerkingen zijn te allen 
tijde welkom.  
 

Groep 5 in quarantaine 
Helaas hebben we vandaag samen met het GGD-scholenteam 
de beslissing moeten nemen dat groep 5 vanaf woensdag 8 
december in quarantaine moet. Ouders van deze groep zijn 
inmiddels op de hoogte gebracht.  
 



  

 

Kunststroming CoBrA  

Tijdens de lessen rond de kunststroming CoBrA zijn prachtige 
kunstwerken gemaakt: vogels, portret met kat en servies zoals 
Corneille, de vragende ogen en de magische verfkwast van 
Karel Appel en de zoektekeningen van Dubuffet. De Wall of 
Fame wordt steeds mooier!  
 

Terugblik Sinterklaasfeest 
Op vrijdag 3 december hebben 
we op Het Kofschip ons 
Sinterklaasfeest gevierd. Niet 
zoals gebruikelijk met een 
spectaculaire binnenkomst op 
het plein, maar met een Sint die 
met zijn Pieten in het 
speellokaal één voor één de 
groepen ontving. Helaas kon 

groep 3 er dit jaar niet bij zijn, want zij zaten nog in 
quarantaine. Als troost zijn alle pakjes voor deze groep, en ook 
die voor de zieke kinderen uit andere groepen, thuisbezorgd. 
We kunnen terugkijken op een gezellige ochtend  

 

Kerstviering  
Natuurlijk zullen we voor de kerstvakantie samen met de 
kinderen een kerstviering houden. Gezien de maatregelen zal 
het geen kerstdiner in de avond worden.  Samen met de 
werkgroep Kerst zijn we op zoek naar een goed alternatief. 
Zodra een en ander duidelijk is, zullen we u hier over 
informeren. Inmiddels is de school door de leerkrachten al in 
Kerstsfeer gebracht. Het ziet er erg gezellig uit.  
 

De Schoolschrijver 
Als afsluiting van ons project De Schoolschrijver heeft auteur 
Tineke Honingh een les geven in de groepen 3, 5 en 6. De 
lessen voor de groepen 4, 7 en 8 konden helaas niet doorgaan 
en zijn verplaatst naar een later moment in dit schooljaar.  
 

Zichtbaar zijn in het verkeer 
De wintertijd is ingesteld, dagen worden korter. Kinderen 
moeten de komende maanden vaker door het donker naar 
school. We vinden het belangrijk dat onze kinderen 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. 
 

Nieuwe leerkracht groep 7 
Meester Patrick heeft per 1 januari een nieuwe baan. Hij gaat 
werken als docent trajectklas op het Liemers College. Fijn voor 
Patrick, maar jammer voor Het Kofschip en de leerlingen van 
groep 7. Op 24 december nemen we afscheid van hem.  
Vanaf 1 februari is er een nieuwe leerkracht voor groep 7: 
Natasja Wittenhorst.  
Natasja is een ervaren bovenbouw-leerkracht. Op haar huidige 
school, OBS Hagen in Doetinchem, heeft ze ook groep 7. We 
zijn in overleg met de school, maar gaan ervan uit dat Natasja 
i.v.m. haar opzegtermijn pas op 1 februari 2022 bij ons kan 
starten. Gelukkig zal ze er al wel op de drie maandagen in 
januari zijn. Voor de invulling van de overige dagen in januari 
hebben we waarschijnlijk een invalleerkracht.  
Maandag 13 december zal Natasja een middag kennismaken 
en ‘meedraaien’ met de groep. Verder zal Patrick een goede 
overdracht verzorgen, zodat de overgang voor de leerlingen zo 
soepel mogelijk zal verlopen.  
 
Juf Natasja stelt zich zelf aan u voor.  
Als nieuwe leerkracht op basisschool 
Het Kofschip wil ik me graag even 
voorstellen. Mijn naam is Natasja 
Wittenhorst en ik ben 47 jaar. Ik ben 
trotse moeder van een dochter van 
17 en een zoon van 16. 
Samen met mijn man en kinderen 
woon ik in Kilder, aan de voet van de 
prachtige Hettenheuvel. Dit jaar werk 
ik voor het 25e jaar in het basisonderwijs met veel passie en 
plezier. De laatste jaren heb ik vooral veel in de bovenbouw 
gewerkt. Belangrijk vind ik het dat kinderen met plezier naar 
school gaan en zich prettig en veilig voelen op school.  
Ik heb enorm veel zin om in het nieuwe jaar te starten in groep 
7 en kijk ernaar uit om de kinderen en ouders van Het Kofschip 
te ontmoeten. Verder hoop ik snel een plekje te vinden binnen 
het team, veel nieuwe ervaringen en kennis op te doen en mijn 
enthousiasme en kennis te mogen delen. 
 

Foto’s schoolfotograaf bestellen 
Aan het begin van het schooljaar zijn er van de kinderen foto’s 
gemaakt. Via een inlogcode konden ouders foto’s bestellen. 
Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn om te kijken of 
eventueel te bestellen. Kijk op www.photolecole.nl.  

 

 

 

http://www.photolecole.nl/
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kennismaking groep 7 
met juf Natasja.  
Groep 8 en 7 gastles 
wilgen knotten 
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Groep 8 excursie wilgen 
knotten 
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  Groep 7 excursie wilgen 
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