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Schoolfruit gestopt
Vanaf de meivakantie krijgen we geen gratis schoolfruit
meer. Leerlingen nemen daarom hun eigen fruit weer
mee naar school. Onze fruitdagen zijn dinsdag tot en met
vrijdag.

Zonnepanelen
Op het moment wordt er hard gewerkt aan het plaatsen
van 396 zonnepanelen op het dak van IKC Platanenlaan.
De werkzaamheden zijn in de meivakantie begonnen en
zouden twee weken in beslag nemen. Maar er is enige
vertraging, dus het zal waarschijnlijk een week langer
gaan duren. We hopen dat we er tijdens onze lessen zo
min mogelijk last van ondervinden. Vanwege de
veiligheid zal er sowieso niet getakeld worden op de
momenten dat er kinderen buiten spelen.

Het Wattsons lab
De Wattsons zijn slimme
onderzoekers die weten hoe je
goed voor de aarde zorgt. Zij
komen op school langs om
samen met de kinderen alles te
ontdekken over afval, eten,
water en energie.
Samen doen ze allerlei proefjes
over energie en bespreken ze de
impact van water op de aarde.
Ook zal er een afvalquiz zijn,
nemen ze een echt zonnepaneel
mee om zonne-energie uit te
leggen en nog veel meer!
Alle groepen krijgen op 17 of 18 mei een les van de
Wattsons.

Tevredenheidsonderzoek
Alle scholen van LiemersNovum houden een
tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen van
groep 6 t/m 8 en de teams. Zo ook bij Het Kofschip. Op
10 mei krijgt u hierover een email.
Doel
Wij willen graag weten wat u van Het Kofschip vindt: van
het onderwijs, de algemene ontwikkeling van uw
kind(eren) op school, de communicatie, de voorzieningen
en de sfeer. Als wij weten wat ouders van de kwaliteit
van onze school vinden, dan kunnen wij gericht werken
aan de verbetering ervan. Met het invullen van de
vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een
constructieve bijdrage aan de school van uw kind(eren).
Wij realiseren ons dat de afgelopen periode van corona,
het online volgen van lessen en de lockdowns ook van
invloed is op uw beeld van onze school. Vandaar dat we
hieraan ook een aantal vragen zullen wijden.
Werkwijze
U krijgt van ons op 10 mei 2022 per e-mail een
uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. In deze
e-mail vindt u een link met inlognaam en wachtwoord,
waarmee u bij de vragenlijst terechtkomt. Het invullen
van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten.
Vragenlijst
De vragenlijst bestaat vooral uit stellingen die u kunt
beantwoorden. We willen u verzoeken deze zo
openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op uw
eigen ervaringen.
Privacy
Uw gegevens worden anoniem behandeld. U kunt de
vragenlijst dan ook zonder terughoudendheid invullen.
Resultaten
De resultaten van het onderzoek bespreken we op
school, met ons team, en met de
medezeggenschapsraad. We publiceren de uitkomsten
en wat we ermee gaan doen via onze nieuwbrief, website
en schoolgids. Uiteraard komen de uitkomsten terug in
de doelen die wij onszelf voor de komende jaren stellen.

Arts & Activities: Kubisme
De laatste
kunststroming die dit
schooljaar aan de orde
komt, is het kubisme.
Kubisme is een van de
vier grote schilderstijlen
in de Europese
schilderkunst van de 20e
eeuw.
Kubistische kunstenaars
proberen hetzelfde
object van verschillende
standpunten te
bekijken. Hierdoor ontstaat een vervormd beeld van
platte vlakken die samen het beeld vormen. Kleur is voor
deze kubisten niet belangrijk en kleuren worden daarom
vaak versimpeld tot bruine en grijze tinten. Het stilleven
is een veelvoorkomend onderwerp, maar ook
landschappen en portretten worden geschilderd.
Bij latere kubisten zien we meer kleur in het werk en
worden stukken papier en kranten vast onderdeel van
een kunstwerk. Deze kunst vormt daarmee de overgang
naar de abstracte kunst.
Bekende kubisten zijn Pablo Picasso, George Braque en
Juan Gris.

Studiedagen huidig schooljaar
•
•

vrijdag 20 mei: studiedag Kofschip
vrijdag 1 juli: studiedag Kofschip

Schooljudo vanaf woensdag 11 mei
Op woensdag 11 mei starten de judolessen weer voor
leerlingen van de groepen 4 tot en met 7. Een judopak
krijgen de leerlingen van school. Onder dit pak moeten zij
sportkleding dragen. De kinderen kunnen zich op school
omkleden, maar mogen ook thuis al hun sportkleding
aantrekken. Gymschoenen zijn niet nodig. Kinderen die
zelf een judopak hebben, mogen dit ook dragen.

Gymlessen komende periode
groep 3 t/m 8:
De kinderen van de groepen 4 t/m 7 krijgen vanaf a.s.
woensdag wekelijks school judolessen. Hierdoor gaan
niet alle groepen meer naar de gymzaal, maar hebben de

kinderen buiten gymles op het kunstgrasveld.
Gymkleding is dan niet nodig.
Groep 3 en 6 gaan wel naar de gymzaal, beide vanaf
maandag 9 mei op maandagmiddag.
Het buitengymrooster ziet er als volgt uit:
Groep 4 en 5
Maandagmiddag
Groep 7 en 8
Donderdagmiddag

Actie Jantje Beton loterij.
Woensdag 18 mei start de actie Jantje Beton loterij.
De kinderen van groep 5 en 6 doen hieraan mee. Nadere
informatie ontvangen de ouders van deze twee groepen
via Parro.

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. Op
donderdag 12 mei ontvangt iedereen die zich heeft
opgegeven een lijst met de groepsindeling, aangevuld
met belangrijke mededelingen, zoals starttijden, e.d.

Slagwerkworkshop bij Crescendo
In de maanden juni en juli mogen personen van 8 jaar en
ouder 5 x een slagwerkworkshop bijwonen. In de bijlage
vindt u de flyer met meer informatie.
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