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Beste wensen
Namens alle leerkrachten van OBS Het Kofschip wensen
we u veel gezondheid, liefde en geluk toe voor 2022.

•

Corona
Gelukkig konden vandaag alle scholen weer gewoon
open en hopen we dat we de besmettingen zoveel
mogelijk buiten de deur kunnen houden. Hierover
hebben we u op dinsdag 4 januari geïnformeerd.

•

Alle maatregelen op een rij:
•

•

•

•

We volgen met zijn allen de basisregels (handen
wassen, hoesten/niezen in elleboog, niet aan je
gezicht zitten, oppervlakte reinigen met zeep).
We werken de komende periode weer in ‘cohorten’
en zullen niet groepsdoorbroken werken. Kinderen
komen op die manier alleen in contact met kinderen
van hun eigen groep. Buitenspelen kan wel met
meerdere groepen tegelijk, de risico’s zijn hier
verwaarloosbaar.
Voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 geldt het
dringende advies een mondkapje te dragen tijdens
beweegmomenten door de school (bijvoorbeeld naar
binnen/buiten en toiletbezoek). In de klassen 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 thuis een
zelftest te doen, ongeacht of zij immuun of nietimmuun zijn. Hetzelfde advies geldt voor al het
onderwijspersoneel. Uitzondering zijn
personeelsleden/leerlingen die in de afgelopen 8
weken zelf positief zijn getest.
Er worden wekelijks 2 zelftesten voor leerlingen van
groep 6 tot en met 8 beschikbaar gesteld. De
leerlingen kunnen deze tests vanaf vandaag iedere
maandag mee naar huis nemen. U maakt zelf de
afweging of uw kind de zelftesten mee naar huis
neemt.

Hoe verloopt het contact tussen ouders en school?
• Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk online
plaats. Dit gebeurt 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.
• Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen die starten
op onze school, mogen de eerste week om 8.30 uur
beginnen en meelopen naar het lokaal. Als u hier niet
voor kiest, kunt u buiten afscheid nemen.
• Kinderen gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar
school. Jonge kinderen worden door maximaal één
volwassene gehaald en gebracht.
• Ouders en/of verzorgers komen niet in ons
schoolgebouw tenzij hiervoor een afspraak is
gemaakt op initiatief van de school. Mocht u een
afspraak hebben, dan geldt het dringende advies een
mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te
houden. Wij vragen u rondom het schoolgebouw
altijd 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

•
Wanneer kan mijn kind wel of niet naar school?
• Kinderen met milde klachten, dus ook lichte
verkoudheidsklachten, blijven thuis. Als kinderen met
milde klachten een recente negatieve
corona(zelf)test hebben ondergaan, mogen zij na
overleg met ons alsnog naar school.
• Om het besluit of uw zoon/dochter naar school kan
inzichtelijk te maken, heeft de rijksoverheid een
beslisboom gemaakt. Deze is als bijlage toegevoegd,
maar kunt u ook zelf downloaden op
https://www.boink.info/beslisboom
• Twijfelt u of uw kind naar school mag komen? Neem
dan contact met ons op.

Bij drie of meer gevallen (zowel medewerkers als
kinderen) binnen zeven dagen in de klas is er sprake
van een uitbraak. De GGD zal adviseren dat de hele
klas in quarantaine gaat, ongeacht of de persoon als
immuun of niet-immuun wordt beschouwd.

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 verzoeken u bij
het uitzoeken van een traktatie zoveel mogelijk naar
gezonde artikelen te zoeken.

Voorleesdagen
Hoe is thuisonderwijs geregeld?
• Mocht er een positieve testuitslag in de thuissituatie
zijn, dan wordt in overleg met de groepsleerkracht
thuisonderwijs opgestart. De nadruk ligt voor ons
echter wel op fysiek onderwijs. Dat betekent dat er
helaas beperkt tijd voor persoonlijke vragen zal zijn.
Daar waar mogelijk zal ook de onderwijsassistent
ingezet worden.
• Zijn kinderen afwezig vanwege andere klachten, dan
wordt per situatie bekeken hoe we de kinderen
betrekken bij het onderwijs. Mocht dit van
toepassing zijn, dan informeert de groepsleerkracht u
hierover.

Op woensdag 20 januari starten de Nationale
Voorleesdagen. In alle groepen zullen we extra aandacht
besteden aan lezen en voorlezen.
In de kleuterbouw doen we nog meer: ‘Maar eerst ving ik
een monster' van Tjibbe Veldkamp is verkozen tot
Prentenboek van het Jaar 2022. Dit boek en verschillende
andere boeken die passen bij ons thema, lezen we voor
en spelen we uit. Daarnaast worden er voorleestassen
voor thuis uitgedeeld namens de bibliotheek. De boeken
krijgen de kinderen te leen en moeten op school weer
worden ingeleverd.

Evi, leerling groep 8, in het ziekenhuis
In de kerstvakantie schrokken we van het bericht over Evi
uit groep 8, die met ernstige buikklachten was
opgenomen in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Na
een zeer kritieke situatie is ze nu iets stabieler. We hopen
dat Evi goed herstelt en leven intens mee met de hele
familie.

Personele bezetting groep 7

Wanneer gaat een klas in quarantaine?
• Bij een of twee gevallen in de klas: medewerkers en
kinderen die als nauw contact kunnen worden
beschouwd van de besmette persoon hoeven niet in
quarantaine.

Zoals we in december hebben gemeld, werkt juf Natasja
Wittenhorst vanaf 1 februari fulltime als leerkracht van
groep 7. In de maand januari is ze er op de maandagen.
De andere dagen worden tot 1 februari ingevuld door juf
Paula, een invalleerkracht van de vervangingspool. We
wensen juf Natasja en juf Paula een fijne tijd op Het
Kofschip.

Toetsen
Januari is de maand van de leerlingvolgsysteemtoetsen
(LVS). Met de uitslagen van deze toetsen krijgen wij
inzicht in de vorderingen van onze leerlingen en kunnen
we voorbereidingen treffen voor de tweede helft van het
schooljaar.
De LVS-toetsen zijn landelijke toetsen, je kunt er dus niet
voor leren of oefenen.
De uitslagen van de toetsen van uw kind(eren) krijgt u
tegelijkertijd met het schoolrapport op 18 februari mee.
De week van 21 tot en met 24 februari worden de ouders
van groep 2 t/m 7 uitgenodigd voor een contactmoment.
In de periode vanaf 2 februari zijn de adviesgesprekken
voor het voorgezet onderwijs voor leerlingen van groep 8.

Week van de poëzie
Van 27 januari tot 2 februari is de week van de poëzie.
Op Het Kofschip werken we dan in alle groepen rond
gedichten. Het thema voor deze week is: natuur.
De leerkrachten krijgen voor deze week poëzielessen
aangereikt van de organisatoren van de Poëzieweek.

Samenwerking IKC Platanenlaan en De
Goede dag
Beste ouders/verzorgers,
Maaltijdservice
De Goede Dag verzorgt dagbesteding voor mensen met
mogelijkheden. Of zoals het in de volksmond ook wel
heet: mensen met een beperking. Wij doen dat in

verschillende activiteiten. Zo werkt er een groep in bosen tuinonderhoud in Babberich. Ook runnen we een
cadeauwinkel in de Grietsestraat in Zevenaar, waar we
artikelen verkopen van mensen die keramiek, kunst,
kunstnijverheid enzovoort maken.
En we maken heerlijk warm eten! Iedere dag een door
ons gemaakte gezonde, dagverse gemaakte. Een groep
van zes van onze ‘Goededaggers’ werkt onder
begeleiding van onze kok/begeleider aan de productie.
We kopen onze grondstoffen bij plaatselijke
ondernemers en uit onze eigen moestuin. Want we
geloven in zo natuurlijk, vers en dichtbij mogelijk.
Wat is het idee?
Deze maaltijden biedt De
Goede Dag aan ouders en
kinderen die na school in de opvang van IKC Platanenlaan
verblijven. De maaltijden kunnen besteld worden via de
site van de Goede Dag. Wij maken ze voor u klaar en
bezorgen de maaltijden om 16.00 uur op het IKC. Als u
uw kind ophaalt, neemt u direct het eten voor die avond
mee. Thuisgekomen heeft u alle tijd en kunt u genieten
van uw kind, elkaar en een gezonde, dagverse maaltijd.
We zijn gewend om op maat te werken. Dat betekent dat
we ook halve maaltijden aanbieden speciaal voor de
kinderen. De maaltijden zijn vriendelijk geprijsd: normale
portie € 7,- halve portie € 4,Wij werken als IKC graag mee aan de integratie van
mensen met andere mogelijkheden, gezonde dagverse
maaltijden en de indirecte ondersteuning van de
plaatselijke ondernemers.
Bestellen van maaltijden
Bestellen kan via de site van de Goede Dag.
www.degoededag.nl. (Het menu is iedere maand ook te
vinden op de website van IKC Platanenlaan). Ook de
betaling kunt u direct via de site regelen. De Goede Dag
gaat werken met abonnementen, zie ook hiervoor hun
website. Tevens kunt u via het daar vermelde
telefoonnummer al uw andere vragen stellen.
Met vriendelijke groet,
Toon Berends van De Goede Dag en
Frank Sessink, IKC Platanenlaan

Studiedag 14 februari
Op maandag 14 februari is er een studiedag voor de
leerkrachten. Alle leerlingen zijn dan vrij.
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