
 

 
 

Nieuwsbrief 
februari 2022 

 
 
OBS Het Kofschip   Platanenlaan 1   6903 DK Zevenaar 
0316 525619  directie.het-kofschip@liemersnovum.nl 
www.het-kofschip.nl 

 

Corona 
In de afgelopen periode 
hebben we weer regelmatig 
meldingen ontvangen van 
kinderen/familieleden die 
een positieve zelftest, dan 
wel een positieve PCR-
testuitslag hebben. Dit geeft 

aan dat we de komende periode nog steeds alert moeten 
blijven op corona gerelateerde klachten. Zelftesten 
blijven belangrijk bij milde klachten. Na een negatieve 
zelftest mogen kinderen naar school. Maar daarnaast 
blijft het belangrijk om de gezondheid van uw kind goed 
in de gaten te houden. Vandaag negatief kan morgen 
positief zijn. 
Ondanks alle maatregelen blijft dus de kans bestaan dat 
de coronabesmettingen op school zullen gaan oplopen. 
Om goed zicht te houden op het aantal besmettingen op 
school, zullen we u bij ziekmelding van uw kind vragen of 
het corona gerelateerd is. Bij een positieve zelftest is het 
advies een testafspraak bij de GGD te maken. Bij 
positieve uitslagen blijven de quarantainemaatregelen 
ongewijzigd: een kind mag dan niet naar school.  
Wilt u ons op de hoogte brengen van de uitslag van een 
PCR-test? We zullen u dan het volgende vragen: 
 

• Wanneer was de eerste ziektedag 
• Wanneer was de laatste dag op school 
• Wat zijn de klachten 
• Wat is de testdatum 

 

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 en dat er gezocht wordt naar 
kleine cadeautjes. We vragen u om bij jonge kinderen 
geen onopgeblazen ballonnen mee te geven i.v.m. 
inslikgevaar. We verzoeken u bij het uitzoeken van een 
traktatie zoveel mogelijk naar gezonde artikelen te 
zoeken. 

 
 
 
 
 
Rookvrije generatie 
Al lange tijd is de omgeving rondom 

de school rookvrij gebied.  Hiermee 

wordt over het algemeen goed 

rekening gehouden.  
Vanuit de stelling ‘Op weg naar een 
rookvrije generatie’ willen we 
stimuleren om niet te roken als er 
kinderen in de buurt zijn. Ouders zijn voor kinderen 
natuurlijk het voorbeeld. Wij hopen daarom dat bij het 
halen en brengen in het bijzijn van kinderen niet rookt.  

 

Parkeren bij school 
We merken dat het met name bij slecht weer ontzettend 
druk is op de parkeerplaats. We weten dat er niet genoeg 
parkeerplaatsen zijn en dat er soms op plaatsen auto’s 
worden geparkeerd die eigenlijk vrijgehouden zouden 
moeten worden. Hierdoor is het voor ouders en kinderen 
niet altijd mogelijk om op een veilige manier naar school 
te lopen.  
Mocht het te druk zijn op de parkeerplaats, dan bestaat 
ook de mogelijkheid om bij het zwembad te parkeren. 
Het is wel even een eindje verder lopen, maar u en uw 
kind kunnen dan via de verkeerslichten en het voetpad 
veilig naar school komen.  
 

Evi, leerling groep 8, in ziekenhuis 
Zoals we in het vorige infobulletin gemeld hadden, is Evi 
uit groep 8 in de kerstvakantie opgenomen in het 
Radboud UMC in Nijmegen.  
De ouders van Evi houden ons dagelijks op de hoogte van 
de gezondheidstoestand van Evi. De laatste berichten die 
we krijgen zijn gelukkig voorzichtig positief. We hopen 
dat deze lijn doorzet en Evi het ziekenhuis gauw mag 
verlaten.  
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Personele bezetting groep 5 
Juf Miranda is met ziekteverlof en is nog niet hersteld. 
We kunnen nog niet aangeven wanneer juf Miranda kan 
gaan starten met re-integratie.  
Juf Marieke, de invalster die op woensdag tot vrijdag in 
groep 5 staat, is zwanger en gaat met 
zwangerschapsverlof. Dit betekent dat we na de 
voorjaarsvakantie een nieuwe invalster in groep 5 zullen 
krijgen. Ze heet juf Ginger Hazenbrink.  
Meester Frank Hartman (invalleerkracht van de 
vervangingspool) blijft op de maandag en dinsdag in 
groep 5.  
 

Stagiaires 
In de week van 7 februari 
starten in veel groepen 
nieuwe stagiaires. Meester 
Roy zal als onderwijsassistent op de maandag en dinsdag 
stage lopen in groep 1/2 C.  
Juf Linda liep al stage in groep 3 en blijft tot het eind van 
het schooljaar op de maandagen bij ons.  
In groep 4 komt juf Anne. Anne is eerstejaars Pabo-
student en volgt haar opleiding op Iselinge Hogeschool. 
Meester Jasper gaat naar groep 6. Hij is ook eerstejaars 
student op Iselinge. Anne en Jasper zijn er elke dinsdag.  
In de bovenbouw komen op de maandag en dinsdag 
tweedejaars Iselinge-studenten: juf Alicia in groep 7 en 
juf Esmee in groep 8.   
De nieuwe stagiaires zullen zich via Parro aan u 
voorstellen.  
 

Toetsen achter de rug  
In januari zijn de landelijke volgsysteemtoetsen 
afgenomen. Een uitdraai met de uitslagen ontvangt u in 
het rapport van uw kind.  
 

Rapporten uit op 18 februari  
Op vrijdag 18 februari worden de rapporten uitgedeeld 
aan de kinderen van groep 3, 4, 5, 6 en 8. In de week van 
21 februari nodigen we u uit voor een oudergesprek. 
Kinderen van groep 6 zijn hierbij ook aanwezig.   
 
 

 
 
 
 
Voor groep 8 starten de adviesgesprekken al in de week 
van 14 februari. Ook hierbij zijn de kinderen aanwezig. 
Wij nodigen u via Parro uit voor de gesprekken. De 
gesprekken worden via Teams gehouden. 
Kinderen van groep 7 ontvangen het rapport op vrijdag 
18 maart. Ouders van deze groep zijn hier al over 
geïnformeerd.  
Groep 1-2: met de ouders van kinderen die net voor of na 
de Kerst gestart zijn en met alle ouders van de kinderen 
in groep 2, houden we in de week van 21 februari 
gesprekken n.a.v. het ingevulde OVM. Gesprekken vinden 
plaats via Teams. Wij nodigen u uit via Parro.  

 
Nederland zwerfafvalvrij 
Ieder jaar organiseert Nederland Schoon de landelijke 

opschoondag. Dit jaar staat deze gepland op 19 maart. 

Voorafgaand aan deze dag wordt organiseert de NME bij 

verschillende scholen in Zevenaar een opschoondag. 

Deze dag plannen we voor Het Kofschip tussen 9 en 18 

maart. Het officiële startmoment waarbij de wethouder 

en de Kinderburgemeester aanwezig zijn, is dit jaar op 

onze school op 9 maart. 
 

Week van de poëzie 
In de laatste week van januari hebben we in alle groepen 

gewerkt aan gedichten tijdens de Week van de Poëzie. 

Groep 3 heeft zich verdiept in het gedicht 

Rabarberlimonade van dichter Wout Waanders.  

 
Rabarberlimonade  

Op een onbewaakt ogenblik 

was er een meisje in mijn 

rabarberlimonade gesprongen. 

 

Het was lastig te zien of ze 

in paniek de kant probeerde te bereiken, 

of daar alleen maar wat rond dobberde. 

 

Voor de zekerheid heb ik in één keer alle limonade 

met het rietje uit het glas gedregd, 

haar daarna op mijn arm 

te drogen gelegd. 
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Iemand zei later: wist je 

dat je heel ziek kan worden 

van zoveel limonade in één keer. 

Zeker met rabarber. 

 

Maar dat was iemand die altijd 

dezelfde route naar huis toe rijdt, 

alle vakantiedagen een ontbijtbuffet. 

Tomatensoep. Nooit eens een leven redt. 

 

Natuurlijk hebben ze geprobeerd of het waar was … word 

je echt ziek als je een glas limonade met een rietje in één 

keer leeg dregt? (Natuurlijk niet!)  

Bij het gedicht zijn prachtige schilderingen gemaakt van 

het meisje in de limonade, zoals deze van Tygo. 

 

Carnaval 
Over enkele weken is het weer tijd voor carnaval. Helaas 
kunnen we het dit jaar niet op de traditionele wijze 
vieren, maar we laten carnaval natuurlijk niet ongemerkt 
voorbijgaan! De werkgroep Carnaval heeft een leuk 
alternatief bedacht.  
Op woensdag de 23e houden we een ‘gekke hoeden-
ochtend’. Iedereen mag met een ‘gekke’ hoed op school 
komen. 
Op vrijdag 25 februari vieren we het Carnavalsfeest in de 
eigen klas met grotendeels een eigen invulling. Kinderen 
mogen deze ochtend verkleed op school komen.  
In groep 8 worden vooraf verkiezingen gehouden waar 
een prins en prinses uit zullen komen. Deze twee 
kinderen brengen alle groepen dan een kort bezoekje. Zij 
kiezen in iedere klas de best, mooist, meest origineelst 
etc. verklede persoon. Daarnaast bereidt elke groep een 
carnavalesk optreden voor om aan de hoogheden te 
laten zien. 

 

 
 
 
 
Studiedag 14 februari 
Op maandag 14 februari is er een studiedag voor de 

leerkrachten. Alle leerlingen zijn dan vrij.  

 

Nieuwe vacature MR oudergeleding 
In de nieuwsbrief 
van november 
hadden we u 
gemeld dat een van 
de nieuwe 
ouderleden stopt 
met haar deelname 
aan de MR. Naar aanleiding van die vacature heeft zich 
een nieuw kandidaat gemeld: Leontien van Kraay, 
moeder van Giulian (6) en Dahne (3) heeft zitting 
genomen in de MR.  
Helaas heeft ook een van de andere nieuwe ouderleden 
(Rikkert Peters) aangegeven zijn deelname in de MR te 
moeten stoppen. Hierdoor ontstaat er weer 
vacatureruimte. De vacature wordt tijdelijk opgevuld 
door Antoine Nijrolder, oud MR-lid, totdat we een 
nieuwe kandidaat hebben gevonden. We zijn erg blij dat 
Antoine dit voorlopig wil doen. 

 

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 schoolplan 

3. De besteding van geld en gebouwen 

4. Communicatie en betrokkenheid naar ouders 

 

Hierin is voor bepaalde zaken instemming van de MR 

nodig en weer voor andere kan zij advies uitbrengen. 

Waarvoor het instemmings- of adviesrecht 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  
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Kalenderblad februari 2022 
 

ma 7 14 21 28 7 
   Nieuwsbrief februari 

komt uit  
Studiedag 
Alle kinderen vrij 

Oudergesprekken Voorjaarsvakantie Nieuwsbrief maart 
komt uit 
 
MR-vergadering  
20.00 uur 

di 8 15 22 1 maart  8 
  Adviesgesprekken 

groep 8 
Oudergesprekken Voorjaarsvakantie 

 

wo  9 16 23 2 9 
 

 Adviesgesprekken 
groep 8 

Gekke hoedjes dag  
Oudergesprekken 

Voorjaarsvakantie Opening  
schoonmaakactie  

do  10 17 24 3 10 
   Adviesgesprekken 

groep 8 
Oudergesprekken Voorjaarsvakantie   

vr  11 18 25 4 11 
     Rapporten uit  

Groep 3, 4, 5, 6 en 8 
Groep 7: 18 maart 

Carnaval op school. 
Iedereen mag verkleed 
komen.  
Eten en drinken voor de 
kleine pauze wordt 
verzorgd.  

Voorjaarsvakantie   

za  12 19 26 5 12 
  
  

          

zo  13 20 27 6 13 

  
 

 

 

  

 


