Nieuwsbrief
maart 2022

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

Inloopweek
Zoals we eerder hebben gemeld, kunt u in de week na de
voorjaarsvakantie een kijkje nemen in het lokaal van uw
kind. Dit kan ‘s ochtends voor schooltijd, van 8:05 tot
8:15 uur, en na schooltijd van 14:30 tot 14:40. Tijdens
deze inloop 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 inloop is niet bedoeld voor uitgebreide
gesprekken. Hiervoor kunt u beter een afspraak maken.
Na deze week gaan de kinderen weer zelfstandig/alleen
weer naar binnen.

Corona
Ondanks het feit dat bijna alle coronamaatregelen
versoepeld zijn, blijft het voor ons op school toch nog
spannend hoe het na de voorjaarsvakantie met de
besmettingen zal gaan. Zelftesten blijven belangrijk bij
milde klachten. Aan de kinderen van groep 6 t/m 8
worden deze tests nog steeds elke maandag uitgereikt.
Ouders van kinderen van leerlingen in groep 1 t/m 5
kunnen bij de leerkracht aangeven of ze ook gebruik
willen maken van de gratis zelftesten.
Na een negatieve zelftest mogen kinderen naar school.
Maar het blijft ook belangrijk om de gezondheid van uw
kind goed in de gaten te houden. Vandaag negatief kan
morgen positief zijn.
Om goed zicht te houden op het aantal coronabesmettingen op school, zullen we u bij een 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. Wilt u ons op de
hoogte brengen van de uitslag van een PCR-test, dan
zullen we u het volgende vragen:
 eerste ziektedag
 laatste dag op school
 klachten
 testdatum

Evi, leerling groep 8, in het ziekenhuis
Evi, onze leerling uit groep 8
verblijft nog steeds in het
Radboud UMC in Nijmegen.
De ouders van Evi houden
iedereen dagelijks op de
hoogte van de
gezondheidstoestand van
Evi via Facebook. De laatste
berichten die we krijgen zijn
gelukkig steeds positiever.
Voorlopig hebben we nog
geen zicht op wanneer Evi
het ziekenhuis mag verlaten.
Evi geniet van alle post die ze ontvangt en ze verzamelt
muizen! Mocht u het leuk vinden om Evi een kaartje te
sturen, dan wordt ze daar zeker blij van.
Adres:
Radboud UMC Amalia kinderziekenhuis
t.a.v. Evi Trouerbach
Huispost 801, Verpleegafdeling F2b
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
of
Fam. Trouerbach
P/A Kapittelweg 24, kamer 0.1
6525 EP Nijmegen

Carnaval
Op vrijdag 25 februari
hebben we een gezellige
carnavalsochtend gehad.
We kregen deze ochtend
bezoek van de
jeugdstadsprins van
Boemelburcht met zijn
gevolg. Natuurlijk hadden
we op Het Kofschip ook
prins Wes en prinses Leila.
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Juf Maria even uit de running

Nederland zwerfafvalvrij

Op maandag 7 maart wordt juf Maria geopereerd. Ze
krijgt een nieuwe heup. Hierdoor zal ze een tijdje moeten
revalideren. Haar taken zullen waargenomen worden
door juf Stefanie.

Ieder jaar organiseert Nederland Schoon de landelijke
opschoondag. Dit jaar staat deze gepland op 19 maart.
Vaak is er ook een officieel startmoment op een school
met daarbij aanwezig de wethouder en de
Kinderburgemeester. Dit jaar is Het Kofschip uitgekozen
om de opening op 9 maart te verzorgen.

Personele bezetting groep 5
Juf Miranda is met ziekteverlof en is nog niet hersteld.
We hopen dat juf Miranda na de voorjaarsvakantie kan
gaan starten met re-integratie. Juf Marieke, de invalster
die op woensdag tot vrijdag in groep 5 stond, 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.

Traktaties bij verjaardagen
Inmiddels kunnen we weer overgaan op onverpakte
traktaties. Hierdoor wordt het ook weer eenvoudiger om
te zoeken naar meer gezonde traktaties. In de bijlage bij
deze nieuwsbrief vindt u suggesties voor een gezonde
traktatie.

Vacature MR oudergeleding
We zijn nog steeds op zoek naar een ouder die zitting wil
nemen in onze MR.
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

25 maart: voorstelling Hans en Grietje
Op vrijdag 25 maart komen studenten van het ROC Rijn
IJssel in Arnhem een minimusical opvoeren aan de
leerlingen van groep 1 t/m 5.

30 maart: De Grote Rekendag

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 ook hierbij
van u als ouders, goed voorbeeldgedrag. Helaas zijn er
toch nog ouders die rondom de school bijvoorbeeld op
de parkeerplaats, staan te roken. Dat is zeer onhandig
omdat hier zoveel kinderen lopen. Wij verzoeken u
dringend, 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.

De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8
die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een
dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een
dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen
maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn.
Deze dag wordt elk jaar georganiseerd, meestal in maart.
Meer dan duizend basisscholen uit Nederland en
Vlaanderen doen mee.
De titel van deze Grote Rekendag is dit jaar
‘Bouwavonturen’. Er komen veel rekenactiviteiten kijken

bij bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De
kinderen combineren denkkracht met handvaardigheid.
Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om architect
te zijn of constructeur of bouwer.
Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen
onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert
inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van
hebben. En het is ook nog eens heel leuk!

31 maart ANWB Streetwise

Kinderen nemen vanaf ongeveer vier jaar bewust deel
aan het verkeer. De ANWB heeft daarom modules
ontwikkeld die helpen bij het verkeersvaardig maken van
leerlingen vanaf groep 1: Streetwise.
Streetwise voor het basisonderwijs is een programma dat
bestaat uit praktische en interactieve verkeerslessen voor
alle groepen. Streetwise bestaat uit vier modules,
passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van
basisschoolleerlingen.
Professionele instructeurs komen 31 maart 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 en 4: 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.

4 april: muziekpresentatie groep 4 t/m 8
Op maandagochtend 4 april laten de leerlingen van groep
4 t/m 8 hun muzikale kunsten horen tijdens een
eindpresentatie in het Musiater. Natuurlijk kunt u daar
als belangstellende bij zijn. De zaal is open vanaf 9.50
uur. De voorstelling begint om 10.00 uur. De presentatie
duurt ongeveer 45 minuten . Toegang is gratis.

Studie- en vrije dagen:
Komende periode hebben de kinderen de volgende
dagen vrij:
donderdag 14 april: studiedag LiemersNovum
vrijdag 15 en maandag 18 april: Paasweekend
meivakantie: 25 april tot en met 6 mei

Nieuwe vlag
Onderstaand Kofschipvlag wappert sinds kort in de
nieuwe vlaggenmast.

Hulp waar nodig:
Hulp Waar Nodig is een regionale organisatie. Zij helpen
met name ouderen met het huishouden en
ondersteunende mantelzorg, zoals meegaan naar een
arts of boodschappen doen. Men is dus altijd op zoek
naar nieuwe hulpen om zoveel mogelijk mensen te
kunnen helpen. Mocht u belangstelling hebben voor deze
organisatie dan kunt u contact opnemen met
Hulp waar nodig 085 – 401 3978. In de bijlage vindt u
meer informatie over deze organisatie.

Niet vergeten schoolfoto’s bekijken en bestellen
www.photolecole.nl
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