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Evi, leerling groep 8 thuis 
Evi, onze leerling uit groep 8, is gelukkig inmiddels weer 
thuis uit het Radboud Ziekenhuis. Haar revalidatie zal nog 
wel enige tijd duren.  
Wilt u Evi nog een kaartje sturen, dan zal ze dat erg 
waarderen. Haar adres:  
Evi Trouerbach, Ardèchelaan 37, 6904 NG Zevenaar  
 

Juf Maria even uit de running 
Juf Maria is geopereerd. De operatie is goed geslaagd en 

inmiddels is ze aan het revalideren. Af en toe wordt ze al 

(wel op krukken) gesignaleerd op school. We verwachten 

dat juf Maria haar taken rond de meivakantie weer zal 

oppakken. Tot die tijd neemt juf Stefanie haar taken 

waar.   
 

Te laat komen 
Het valt ons op dat er steeds meer kinderen te laat op 
school komen. Dit is niet alleen vervelend voor het kind, 
omdat het lestijd mist, maar ook voor de groep die 
gestoord wordt als iemand later binnenkomt.   
Leerlingen kunnen vanaf 8:05 uur naar binnen en om 
8:15 beginnen de lessen. Wilt u ervoor zorgen dat uw 
kind(eren) op tijd binnen zijn?  
 

Personele bezetting groep 5 
Juf Miranda is met ziekteverlof en is nog niet hersteld. 
Inmiddels is er al meer zicht op mogelijke re-integratie. 
Vanaf de week van 4 april zal juf Miranda haar re-
integratietraject oppakken. Voorlopig zullen haar 
werkzaamheden nog buiten de groep plaatsvinden.  

 
Rookvrije generatie 
De omgeving rondom de school is een 
rookvrij gebied. Vanuit de stelling ‘Op 
weg naar een rookvrije generatie’ is het 
niet gepast om te roken als er kinderen  

 
 
 

 
 
 
 
in de buurt zijn. Wij vragen van u als ouders goed 
voorbeeldgedrag.  
Helaas zijn er toch nog ouders die rond de school, 
bijvoorbeeld op de parkeerplaats, staan te roken. Dit is 
onplezierig omdat hier veel kinderen lopen. Wij 
verzoeken u daarom dringend om in het belang van alle 
kinderen, niet te roken in de omgeving van onze scholen 
en opvang. 
Mede namens de kinderen, bedankt voor uw 
medewerking. 
 

Terugblik: Voorstelling Hans en Grietje  
Op vrijdag 25 maart hebben studenten 
van het ROC Rijn IJssel in Arnhem een 
minimusical opgevoerd voor de 
leerlingen van groep 1 t/m 5. Kinderen en 
leerkrachten hebben genoten van deze 
leuke voorstelling.   

 
Terugblik: Grote Rekendag   

Woensdag 30 maart deed 
onze school mee aan de 
landelijke Grote Rekendag. 
Een dag die helemaal in het 
teken staat van reken-
activiteiten.  
Aan het begin van de dag 

werden de leerlingen enthousiast gemaakt door twee 
‘heuse’ bouwvakkers. Zij waren op zoek naar geschikte 
materialen om een stevig huis mee te kunnen bouwen. 
De kinderen kwamen met goede ideeën en hebben hen 
een aardig eindje op weg kunnen helpen.  
Na deze opening zijn de kinderen bezig geweest met 
rekenactiviteiten als tekenen, inschatten, rubriceren en 
plannen. Leeringen hebben denkkracht gecombineerd 
met handvaardigheid. Een heel avontuur!  Ze hebben 
ontdekt hoe het is om een architect te zijn, of 
constructeur of bouwer.  
De leerlingen uit de groepen 1 en 2 hebben verschillende 
onderdelen van een boerderij ontworpen.  
In groep 3 en 4 hebben de kinderen zich verdiept in het 
werk van een architect. Ook is gekeken naar bijzondere 
gebouwen en de verschillende vormen die daarin te zien 



  

 

zijn. De groepen 5 en 6 zijn bezig geweest om een model 
te bouwen van een huis. Hierin moesten ze op passende 
grootte een bed, deur en raam tekenen.  
In groep 7 en 8 is gewerkt aan het ontwerpen van een 
tiny house: het tekenen van een plattegrond op schaal 
met een interessante voorgevel. Samen vormen alle 
huisjes een kleine stad.  
Na afloop vertelden nagenoeg alle kinderen dat ze niet 
door hadden dat ze de hele ochtend zoveel met rekenen 
bezig zijn geweest! 

  

Terugblik: ANWB Streetwise  
Alle kinderen hebben 31 maart deelgenomen aan 
Streetwise. Ondanks de winterse temperaturen en buien, 
hebben we allemaal een leerzame ochtend gehad.  
 

Terugblik: Muziekpresentatie groep 4 t/m 8  
Op maandagochtend 4 april hebben de leerlingen van 
groep 4 t/m 8 hun muzikale kunsten laten horen tijdens 
een eindpresentatie in het Musiater. Ouders, 
leerkrachten en medeleerlingen hebben genoten van een 
geweldige voorstelling. Met dank aan meester Berry, 
Robert en Edwin. Het was een geweldige show.  
 

Studie- en vrije dagen huidig schooljaar 
In de komende periode hebben de leerlingen de 
volgende dagen vrij:  
• donderdag 14 april: studiedag LiemersNovum 
• vrijdag 15 en maandag 18 april: Paasweekend 
• meivakantie: 25 april tot en met 6 mei  
• vrijdag 20 mei: studiedag Kofschip  
• vrijdag 1 juli: studiedag Kofschip 

 
Project verkeersveiligheid bij basisscholen 

gemeente Zevenaar 
Bij aanvang en uitgaan van de school 
krioelt het op straat niet alleen van 
kinderen, maar ook van auto’s en 
fietsers. Kinderen hebben niet altijd 

oog voor het verkeer: na een dag stilzitten hollen ze vaak 
naar buiten. Regelmatig ontstaan bij onze school 

verkeersonveilige situaties. Denk bijvoorbeeld aan het 
verkeerd parkeren van auto’s, geen voorrang verlenen 
van overstekende kinderen bij zebrapaden en/of het 
stilstaan van motorvoertuigen op plaatsen waar dit niet 
mag. Het is belangrijk dat kinderen op een veilige manier 
naar school kunnen. In samenwerking met de gemeente 
willen wij daarom meer bewustwording creëren bij de 
automobilisten tijdens het brengen en/of halen van de 
kinderen bij onze school. 
Dit houdt in dat de buitengewoon opsporings-
ambtenaren (boa’s) van de gemeente in de komende 
periode toezicht gaan houden tijdens het brengen en/of 
halen van de kinderen bij meerdere basisscholen in de 
gemeente Zevenaar. Ontstaat er een verkeersonveilige 
situatie, dan zullen de boa’s hierover het gesprek 
aangaan. Mocht er sprake zijn van een herhaling, dan kan 
het zijn dat de boa handhavend optreedt door middel 
van het geven van een bekeuring. 
Laten we er allemaal voor zorgen dat onze kinderen in 
een veilige omgeving naar school kunnen. 
 

8 april: kleuters naar Rosorum  
Op vrijdag 8 april gaan alle kleuters op bezoek bij 
kinderboerderij Rosorum. Om mee te lopen zullen enkele 
ouders gevraagd worden. Het is fijn als de kinderen deze 
ochtend hun verkeershesje aandoen. Zo zijn wij tijdens 
onze wandeling extra goed zichtbaar.  
  

13 april: Paasontbijt 
Op woensdag 13 april hebben 
we gelukkig weer met zijn allen 
een paasontbijt. Uw kinderen 
hoeven niet thuis te ontbijten, 
want dat doen we gezellig 

samen op school. Voor dit ontbijt hebben de kinderen 
een Bord, Beker en Bestek, het zgn. BBB nodig. Wilt u 
deze in een tas met de naam erop meegeven?  Omdat 
we in groepjes, die samengesteld zijn uit verschillende 
klassen, van het Paasontbijt gaan genieten, sturen we de 
groepsleiders dinsdagmiddag al de klassen rond om alle 
BBB van hun groepje te verzamelen. Wilt u BBB dus op 
maandag of dinsdag al meegeven?                                                  
Op woensdag komt iedereen op de normale tijd op 
school. U kunt wel gewoon eten en drinken meegeven 
voor de kleine pauze. De rest van de ochtend zal in het 
teken van Pasen staan en in de eigen groep worden 
doorgebracht. We zijn die ochtend gewoon om 12.15 uit. 

 



  

 

19-20 april: Eindtoets groep 8 
Op dinsdag 19 en woensdag 20 april maken de leerlingen 
van groep 8 de eindtoets Basisonderwijs.  
Wat zegt Eindtoets Basisonderwijs? 
De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de 
referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook 
toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij 
een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om 
vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs goed op elkaar aansluiten. 

 

20 april: Inschrijving Avondvierdaagse  
 
Eindelijk kunnen we na 
een onderbreking van 
twee jaar weer de 
avondvierdaagse weer 
lopen! Dit 
wandelevenement wordt 

dit jaar gehouden van 16 tot en met 19 mei. 
Alleen kinderen van Het Kofschip kunnen zich op school 
opgeven, dus geen broertjes en zusjes van een andere 
school.  De inschrijfkosten bedragen € 5,50 per 
deelnemer en dienen met de ingevulde strook bij 
inlevering betaald te worden (s.v.p. met gepast geld).  
Ter verduidelijking: de inschrijfkosten voor de 
avondvierdaagse zijn € 5,00. Wij hebben dit verhoogd 
met € 0,50 om een traktatie voor de kinderen en u 
onderweg mogelijk te maken. Loopt u alleen als 
begeleider mee, dan vragen wij ook € 0,50, ongeacht het 
aantal avonden dat u meeloopt.  
Leerlingen uit groep 1, 2, 3 en 4 lopen 5 kilometer. Voor 
de leerlingen uit groep 1 en 2 vinden wij het noodzakelijk 
dat u samen met uw kind de avondvierdaagse loopt.  
Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 lopen 10 kilometer. De 
leerlingen uit groep 5 mogen kiezen tussen beide 
afstanden.  
Op donderdag 12 mei ontvangt iedereen die zich heeft 
opgegeven een lijst met de groepsindeling, aangevuld 
met belangrijke mededelingen, zoals starttijden, e.d.   
U kunt de volledig ingevulde strookje(s) met het geld, 
liefst gepast, op woensdag 20 april tussen 12.00 en 12:30 
uur inleveren tijdens de inschrijving in de hal van de 
school. Op de bar bij het keukentje liggen ook 
inschrijfformulieren.  

 

22 april: Koningsspelen  
Op vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats. Met 
behulp van de activiteiten box van Ataro zullen allerlei 
sport- en spelactiviteiten rondom de school plaatsvinden. 
Mogelijk hebben we hierbij ouderhulp nodig. Via Parro 
wordt u hierover verder geïnformeerd.  
 

4 juli: Schoolreisje 

Yes, het mag weer: het schoolreisje 
gaat dit schooljaar door! Wat 
hebben de kinderen hier lang 
moeten wachten… De afgelopen 
twee jaar heeft het helaas geen 
doorgang kunnen vinden vanwege de beperking van de 
coronamaatregelen.   
Dit jaar is het schoolreisje op maandag 4 juli. De kinderen 
van groep 1 en 2 gaan naar Het Land van Jan Klaassen in 
Braamt. Groep 3 en 4 gaan naar Amusementspark Tivoli 
in Berg en Dal. De groepen 5 tot en met 8 gaan naar 
Attractiepark Slagharen. Nadere info over vertrek en 
aankomsttijden krijgen de kinderen te zijner tijd via een 
brief mee naar huis. 
Aan hen die de schoolreisbijdrage nog niet hebben 
betaald, vragen wij om dit zo spoedig mogelijk te doen. 
 

Vakantierooster 2022-2023 
 

Herfstvakantie 24 okt t/m 28 okt 2022 
Kerstvakantie           26 dec 2022 t/m 6 jan 2023 

Voorjaarsvakantie 20 feb t/m 24 feb 2023 

Goede Vrijdag  7 april 2023 

Tweede Paasdag 10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart  18 mei en 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 

Zomervakantie  17 juli t/m 25 augustus 2023 

 
Studiedagen schooljaar 2022-2023 
Nog niet alle studiedagen voor het komend schooljaar 
zijn bekend, maar twee dagen kunnen we u al melden: 
• LiemersNovum personeelsdag: donderdag 6 april 

2023 
• Vrijdag 26 mei 2023, dag na de avondvierdaagse 
  
  
  



  

 

  

Vacature MR-oudergeleding 
We zijn nog steeds op zoek naar een ouder die zitting wil 

nemen in onze Medezeggenschapsraad. Bent u 

geïnteresseerd of wilt u eerst meer informatie, neem dan 

contact op met de voorzitter: Maarten Hoogeveen, 

telefoon 06-14663116. 
 

Start schooljudo op woensdag 11 mei 
 

Op Het Kofschip starten we 
vanaf woensdag 11 mei 
met schooljudo. Acht 
weken lang krijgen de 
kinderen van groep 4 tot 
en met 7 judoles. 
Schooljudo wordt gezien 

als een basis voor een goed pedagogisch klimaat en sluit 
perfect aan bij onze Kanjertraining. Schooljudo maakt 
kind en klas krachtig.  De lessen worden verzorgd door 
erkende instructeurs vanuit de organisatie schooljudo.nl. 
De kinderen gaan werken in echte judopakken en op een 
echte judomat.   
De lessen worden op woensdagmorgen in het speellokaal 
van onze school gegeven. Voor meer info kunt u kijken 
op de website van schooljudo.nl.  
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Kalenderblad april/mei 2022 
 

ma 4 11 18 25 apr/2 mei 9 
   Nieuwsbrief april 

komt uit 
Muziekpresentatie groep 
4 t/m 8 in 
Musiater 

MR-vergadering 
19.30 uur 

Tweede Paasdag. 
Alle leerlingen vrij 

Meivakantie Nieuwsbrief mei 
komt uit. 
 
OV vergadering  
19.45 uur 

 

di 5 12 19 26 apr/3 mei 10 

 Groep 5 en 8 gastles de 
Imker in de klas. 
Praktisch Verkeers-
examen groep 7 en 8 

Groep 8 gastles Geld Eindtoets groep 8 Meivakantie IKC-avond voor alle 
medewerkers van IKC 
Platanenlaan 

wo  6 13 20 27 apr/4 mei 11 
 

Juf Heidy viert haar 
verjaardag 

Paasontbijt 

 
 

Eindtoets groep 8  
Groep 7 gastles 
waterschap Rijn en IJssel 
Inschrijving 
Avondvierdaagse, 12 uur 

Meivakantie  Start schooljudo 
 groepen 4 t/m 7 

do  7 14 21 28 apr/5 mei 12 
  Groep 6 gastles 

bibliotheek 
Studiedag 
LiemersNovum, alle 
leerlingen vrij 

Groep 7 en 8 bezoekt 

Turmac Cultuurfabriek 

Meivakantie   

vr  8 15 22 29 apr/6 mei 13 

 Kleuters naar Rosorum Goede Vrijdag,  
alle leerlingen vrij 

Koningsspelen Meivakantie   

za  9 16 23 30 apr/7 mei 14 
  
  

       Meivakantie 
 

  

zo  10 17 Pasen 24 1/8 mei 15 

  
 

 

 

  

 


