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Tevredenheidsonderzoek

Onder alle scholen van LiemersNovum is in de afgelopen
periode een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen
van groep 6 t/m 8 en personeel gehouden. Uit het totale
onderzoek op LiemersNovumniveau blijkt dat er bij alle scholen
er een laag responspercentage van de ouders is.
De totale uitslag van onze school ligt dicht bij het gemiddelde
van alle andere scholen. Bij de leerlingen van Het Kofschip
heeft 98% deelgenomen aan het onderzoek. De leerlingen
hebben het onderzoek op school ingevuld. Een enkeling heeft
niet deel kunnen nemen in verband met ziekte.
Van de ouders/verzorgers van onze school heeft helaas slechts
31 % meegedaan aan het onderzoek. Ondanks het feit dat er
onder ouders een laag responspercentage is en we daardoor
niet weten of het representatief is voor alle ouders, hebben we
er toch voor gekozen een analyse te maken. Vanuit zowel de
resultaten van de leerlingen als van de ouders hebben we een
vijftal parels en een drietal puzzels/mogelijke verbeterpunten
gehaald, waarmee we aan de slag gaan. Over de uitwerking
daarvan houwen we u komend schooljaar op de hoogte.
Parels (wat vinden de leerlingen goed aan de school)
Leerlingen:
• vinden Het Kofschip een goede school.
• vinden dat er veel gedaan wordt aan kunst, cultuur,
muziek en sport en zijn tevreden over het lesaanbod.
• vinden dat leerkrachten goed aangeven wat ze elke dag
gaan doen.
• vinden dat leerkrachten goed uitleggen en aardig en
hulpvaardig zijn.
• vinden dat leerkrachten duidelijk aangeven wat de
bedoeling van de lessen is.

Puzzels/mogelijke verbeterpunten
Leerlingen:
• zouden graag meepraten en meedenken over allerlei
schoolzaken.
• zouden graag meer eigen verantwoordelijkheid willen
krijgen en bespreken wat ze willen bereiken (doelen).
• willen meer aandacht en communicatie over (digitaal)
pestgedrag.
De leerlingen geven Het Kofschip een 7,3.
Parels (wat vinden de ouders goed aan de school)
Ouders:
• vinden het goed dat op school veel aandacht besteed
wordt aan creatieve vorming en kunst.
• zijn tevreden over het pedagogisch en didactisch handelen
van de leerkrachten.
• vinden dat er weinig lesuitval is en zijn tevreden . over de
schooltijden.
• vinden dat het gebouw er gezellig en verzorgd uitziet.
• zijn positief over het schoolplein: kinderen hebben de
ruimte, kunnen hun vaardigheden vergroten en worden
uitgedaagd.
Puzzels/ mogelijke verbeterpunten
Ouders:
• zouden regelmatiger
bevraagd willen worden over
wat men verwacht en of men
tevreden is over de school.
• zouden beter geïnformeerd
willen worden over de
toetsresultaten van hun kind.
• willen meer aandacht en
communicatie over (digitaal)
pestgedrag.
De ouders geven Het Kofschip een 7,8.

Aanmelding nieuwe leerlingen.
Inmiddels zijn we niet alleen druk bezig met de formatie van
schooljaar ‘22-‘23, maar ook al met het schooljaar ‘23-‘24.
Mochten er nog broertjes of zusjes zijn die komende
schooljaren 4 jaar worden en nog niet opgegeven zijn, wilt u
dan een aanmeldingsformulier bij de directie komen halen.

Schoolreis verzet naar 14 juli
In plaats van vandaag gaan alle kinderen van Het Kofschip
donderdag 14 juli op schoolreis. Via Parro en Parnassys bent u
hiervan op de hoogte gebracht en heeft u de nieuwe
informatie ontvangen.

Wennen van nieuwe leerlingen en
‘doordraaien’ naar nieuwe groep
Als gevolg van het feit dat we 14 juli
op schoolreis gaan, is het wennen aan
de nieuwe groep/leerkracht verzet
naar woensdag 20 juli van 11.0012.00 uur. Kleuters die na de vakantie
4 jaar worden en nieuwe leerlingen
die instromen in andere groepen
krijgen hiervoor een uitnodiging.

Kinderen worden om 9.00 uur verwacht bij de bioscoop. Daar
staat hun groepsleerkracht om hen op te vangen. De kleuters
kunnen rond half 11 opgehaald worden, de andere kinderen
kunnen rond 11.00 uur. Dan start ook voor iedereen de
zomervakantie.

Arts & Activities
Het afgelopen schooljaar zijn de leerkrachten geschoold in
kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing en materiaalleer. De
opgedane kennis gaan we uiteraard toepassen in de lessen Arts
& Activities.
Voor het komende schooljaar staan weer drie kunststromingen
centraal: Art Nouveau/Jugendstil, Opart en Surrealisme.

Afsluiting schooljaar met ouders in de groep

In de een na laatste week van het schooljaar is er per leerling
één ouder/verzorger welkom in de groep van hun kind om het
jaar alvast gezellig af te sluiten. Iedere groep heeft een eigen
programma. Mochten er dubbele momenten tussen zitten, dan
kunt u met twee ouders/verzorgers komen, of anders een half
uurtje bij de een en daarna door naar de ander.
De groepen en de tijden zijn als volgt:
Groep 1-2 A, B en C woensdag 13 juli van 11.15-12.15 uur
Groep 3 tijdens leescafé vrijdag 15 juli van 8.15-9.00 uur
Groep 4 maandag 11 juli van 13.30-14.30 uur
Groep 5 maandag 11 juli van 13.30-14.30 uur
Groep 6 dinsdag 12 juli van 13.30-14.30 uur
Groep 7 woensdag 13 juli van 11.15-12.15 uur
Groep 8 dinsdag 19 juli vanaf 19.30 uur, afscheidsavond

Naar de bioscoop

•

•
•

Goede tradities houden we in ere! Op de
laatste schooldag, vrijdag 22 juli, gaan we met
de leerlingen van groep 1 tot en met 7 naar de
bioscoop.
De volgende films staan voor ons dan klaar:
Twee Kleine Kleutertjes
https://www.youtube.com/watch?v=Hzmm-fZ5P8Q
Minions 2D
https://zevenaar.movieunlimitedbioscopen.nl/movies/13
04/17/minions_hoe_gru_superschurk_werd
Silverstar
https://zevenaar.movieunlimitedbioscopen.nl/m
ovies/1251/17/silverstar

Start schoolfruit
Komend schooljaar mogen we weer gebruikmaken van gratis
schoolfruit. Dit start al gelijk in de eerste schoolweek.
We zullen u direct na de vakantie melden op welke dagen de
kinderen zelf fruit mee moeten brengen en op welke dagen we
gebruikmaken van het gratis schoolfruit.
Aangezien Het Kofschip het certificaat van gezonde school
heeft, zullen we vanaf het nieuwe schooljaar samen bekijken
hoe we de gezonde school nog verder invulling kunnen geven.
Te denken valt aan gezonde traktaties, fruitdagen enz.

Vakantierooster ‘22-’23
Herfstvakantie

24-10-2022 t/m 28-10-2022

Kerstvakantie

26-12-2022 t/m 06-01-2023

Voorjaarsvakantie

20-02-2023 t/m 24-02-2023
e

Goede Vrijdag en 2 Paasdag

07-04-2023 en 10-04-2023

Meivakantie

24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 18-05-2023 en 19-05-2023
2e Pinksterdag

29-05-2023

Zomervakantie

17-7-2023 t/m 25-08-2023
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Studiedagen schooljaar 2022-2023
Donderdag 20 en vrijdag 21 oktober 2022 Tweedaagse team
Het Kofschip
Maandag 28 november 2022
Studiedag Het Kofschip
Maandag 6 februari 2023
Studiedag Het Kofschip
Donderdag 6 april 2023
LiemersNovum dag
Vrijdag 26 mei 2023
Studiedag Het Kofschip
Vrijdag 30 juni 2023
Studiedag Het Kofschip

Schoolfotograaf 8 september
Op 8 september, dus direct in de
eerste schoolweek, komt de
schoolfotograaf. Dit jaar hebben
we voor een andere
schoolfotograaf gekozen. Het is
Jan Doornbos Fotografie, de
schoolfotograaf uit Doetinchem.
De kinderen van Het Kofschip gaan
individueel, met schoolgaande broertjes of zusjes en in
groepsverband op de foto.

Vanuit de OV
Algemene ledenvergadering OV
Het schooljaar is nog niet voorbij, maar wij zijn al bezig om de
algemene ledenvergadering voor te bereiden. Deze houden we
op maandagavond 26 september op school. Alle leden van de
oudervereniging (ouders/verzorgers van leerlingen) zijn hierbij
van harte uitgenodigd. Verdere invulling van de avond krijgt u
later toegezonden. Belangrijke onderwerpen op de agenda zijn
de vrijkomende vacatures voor bestuursleden en de wijziging
in de schoolreisbijdrage.

Vacatures bestuursleden oudervereniging
Voor het komende schooljaar komen er vacatures vrij in het
bestuur van de oudervereniging. Een aantal leden hebben
aangegeven te willen stoppen en er zijn leden die nu drie jaar
in het bestuur zitten en herkozen kunnen worden.
Vind jij het leuk om voor de kinderen leuke activiteiten te
organiseren, zoals het paasontbijt, schoolreisje of Sinterklaas?
Meld je dan aan als kandidaat. Stuur een mail naar ov.hetkofschip@liemersnovum.nl of meld je bij een van de
bestuursleden van de OV. Tijdens de algemene
ledenvergadering zal eventueel een stemming worden
gehouden en worden de nieuwe bestuursleden benoemd.
Heb je nog vragen over je lidmaatschap, stuur dan een mail of
vraag een ouder van de OV. Wij vertellen je graag meer.
Bijdrage schoolreisje

De werkgroep van het
schoolreisje geeft aan
dat het de laatste jaren
steeds moeilijker wordt
om met het huidige
bedrag van € 22,50 per
kind een schoolreisje te
kunnen organiseren. Ook dit jaar is het een hele klus geweest.
Tot op heden hebben we met het spaargeld het tekort kunnen
aanvullen, maar voor komend schooljaar is dat geen optie
meer. Daarom willen we de schoolreisbijdrage verhogen naar €
25,00 per kind. Dit voorstel komt op de agenda van de
algemene ledenvergadering. De begroting 2022-2023 wordt
begin van het jaar samen met de vergaderstukken naar u
toegestuurd.
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