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Beste ouders/verzorgers 
De zomervakantie zit er weer op. Maandag 5 september 
start het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat u allemaal van 
een fijne vakantie heeft kunnen genieten.  
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief 2022-2023 van IKC 
Platanenlaan locatie OBS Het Kofschip. In deze 
nieuwsbrief vertellen we u wat komen gaat.  
 

Ouders weer in school 

 
Twee jaar lang hebben we in verband met Corona 
nauwelijks ouders in de school gezien. Dat hebben we 
erg gemist. Vanaf maandag stellen wij de school daarom 
weer deels open voor ouders/verzorgers.  
Komende week kunt u de hele week ’s morgens uw kind 
naar binnen brengen en meelopen naar het lokaal van 
uw kind. Vanaf de tweede week van dit schooljaar  (met 
ingang van maandag 12 september) kunt u op maandag, 
woensdag en vrijdag mee naar binnen. Op dinsdag en 
donderdag gaan alle kinderen zelfstandig naar binnen. 
In de afgelopen twee jaar hebben we gezien hoe 
zelfstandig kinderen zijn. Kleuters die ‘s ochtends hun tas 
en jas keurig opbergen in hun kluisje. Leerlingen die na 
schooltijd hun spullen in de rugzak doen en naar buiten 
lopen. En dit alles zonder hulp van ouders! 
Dit willen we zo houden!  

“Leer mij het zelf te doen,” is het motto van Maria 

Montessori. Dit motto nemen wij graag over en we 
hopen dat u dat ook doet!  
  
 

 
 
Belangrijk is dat we op tijd beginnen. De school is open 
vanaf 8:05 uur. Om 8:15 uur beginnen de lessen; op dat 
moment moeten alle leerlingen in de klassen zijn en bent 
u als ouder niet meer binnen. Na schooltijd lopen de 
leerkrachten met de kinderen mee naar buiten. U kunt 
buiten wachten op uw kind.  

 
Gebruik van de ingangen  
1. Kleuters gaan in en uit via de kleuteringang (naast de 

ingang van de peuters). 
Kleuters gaan onder 
begeleiding van de 
leerkrachten naar buiten. 
ook bij de kleuteringang. 
Ouders wachten daar 
buiten op de kinderen. 

2. Groep 3 en 4 hebben hun 
lokalen op de bovenverdieping. Deze kinderen zetten 
hun fietsen voor het lokaal van groep 8, lopen dan 
naar het onderbouwplein en gaan via de ingang op 
het plein naar binnen. Ze worden daar opgevangen 
door een van de teamleden. De kinderen van groep 3 
en 4 doen de schoenen bij de ingang uit en nemen 
deze mee naar boven. In de klusjes worden zowel de 
jassen, schoenen en tassen bewaard.  

3. Groep 5 en 6 zetten hun fietsen voor de lokalen van 
groep 5 en 6. Ze gebruiken de hoofdingang, worden 
daar opgevangen door een van de teamleden, doen 
hun schoenen uit bij de ingang en kunnen hun 
spullen in de kluisjes opbergen en naar de klassen 
gaan. 

4. Groep 7 en 8 zetten de fietsen voor de spreekkamer 
en het lokaal van groep 7. Ze gebruiken de 
hoofdingang om naar binnen te gaan en worden 
opgevangen door een van de teamleden. Ze doen 
hun schoenen uit bij de ingang en kunnen hun 
spullen in de kluisjes opbergen en naar de klassen 
gaan. 
 

Schooltijden 
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk en zien er als 
volgt uit: 
maandag  8:15 - 14:30 uur 
dinsdag  8:15 - 14:30 uur 
woensdag 8:15 - 12:15 uur 
donderdag  8:15 - 14:30 uur 
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vrijdag  8:15 - 12:15 uur 

Inloop kan vanaf 8:05 uur ‘s ochtends. 
 

Schoolfruit  
Het Kofschip 

heeft het 

vignet 

‘Gezonde 

school’. Om 

dit vignet te 

behouden, 

houden we ons bewust bezig met o.a. gezonde voeding, 

bewegen, de rookvrije schoolomgeving en de sociaal-

emotionele ontwikkeling van leerlingen.  

Gezonde tussendoortjes krijgen onze leerlingen via de 

actie Schoolfruit. Dit jaar krijgen we het schoolfruit al 

vanaf de eerste week. Dit betekent dat u op dinsdag tot 

en met donderdag niets voor de kleine pauze hoeft mee 

te geven. Op maandag en vrijdag is  er geen schoolfruit. 

Die dagen geeft u zelf fruit of groente mee aan uw kind. 

Dus geen koeken meer, maar alleen fruit of groente. Alle 

dagen zijn dus fruitdagen.  

 

Trakteren  
 

Wie jarig is, trakteert! Maar 
graag wel gezond (geen 
zoetigheid of chips) en 
duurzaam (geen overbodig 
plastic). Geen ballonnen 
enz.  

In de afgelopen jaren hebben we al vaker aandacht 

besteed aan gezonde traktaties. Ook dit jaar willen we u 

vragen hieraan mee te werken. Op internet zijn massa’s 

feestelijke traktaties te vinden die niet uit snoep, chips of 

koek bestaan. En voor wie geen zin heeft om uren bezig 

te zijn met een traktatie: een blokje kaas of worst is ook 

prima.  

Voor de meesters en juffen hoeft u geen aparte traktatie 

mee te geven.  De groepsleerkracht van de klas neemt 

deel aan dezelfde traktaties als van de kinderen  

Tot slot: vervang de snoeptraktatie alstublieft niet door 

(plastic) speeltjes uit de winkel.  

Corona gerelateerde zaken  
Ondanks de Corona-versoepelingen 
van voor de vakantie zijn we nog 
niet van corona af. We zullen ons 
dus nog steeds aan de volgende 
basisregels moeten houden: 
 
Basisregels 

• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of 
ga naar huis bij het ontstaan van klachten gedurende 
de dag. Doe dan een zelftest. Kinderen met 
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 
neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar 
school. De standaardboodschap is: bij twijfel blijf je 
thuis.. 

• Huisgenoten van een persoon met coronaklachten 
en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te 
blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als 
volwassenen. 

• Eenieder wast regelmatig zijn of haar handen en 
hoest en niest in de elleboog.  
 

Op school hebben we nog massa’s zelftests liggen. Heeft 
u test nodig, kom ze dan bij ons halen.  
 

Start nieuwe schooljaar 
Op maandag 5 september kunt u na het wegbrengen van 
uw kinderen binnen een kop koffie/thee drinken.  

 
Schooljaarkalender 
Op maandag 5 september krijgt u (oudste) kind de 

jaarkalender mee. Hierin vindt u alle info en de meeste 

belangrijke data voor komend schooljaar.  
 

Bewegingsonderwijs/gymlessen 

Vanaf maandag 12 september starten de gymlessen. De 
lessen worden gegeven door onze vakleerkracht gym en 
de groepsleerkrachten. Tot afgelopen schooljaar was 
onze gymdocent meester Maarten. Hij heeft een andere 
functie gekregen bij Ataro. Vanaf komend schooljaar 
hebben we juf Maike die onze gymdocent wordt. Voor de 
kinderen van groep 1 t/m 2 zijn deze lessen op 
donderdag in ons speellokaal. Deze kinderen hebben 
geen specifieke gymkleding nodig. Gymschoenen mogen. 
De groepen 3-8 gymmen in sporthal Lentemorgen (groep 
3 vanaf de herfstvakantie). We verwachten dat de 



  

 

leerlingen tijdens de lessen gymkleding dragen. Na het 
sporten is er mogelijkheid om te douchen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maandagmiddag Groep (3)4 en 5 

Donderdagmiddag Groep 6, 7 en 8 

 

8 september: schoolfotograaf 
Op donderdag 8 september komt de schoolfotograaf.  
Deze dag is er geen gym.  
Vanaf 8.15 uur worden eerst de groepsfoto’s gemaakt. 
Afhankelijk van het weer maken we binnen of buiten een 
groepsfoto. Daarna volgen de individuele foto’s per 
groep en als laatste worden de broertjes en zusjes vanaf 
groep 8 opgehaald en op de foto gezet.  
De schoolfotograaf komt alleen voor kinderen van onze 
school. Broertjes/zusjes die niet op Het Kofschip zitten 
kunnen NIET gefotografeerd worden. 
 

12-14 september: Kamp groep 8   
Het kamp van groep 8 vindt plaats in 
de tweede schoolweek, nl. van 12 t/m 
14 september. 
De kinderen van groep 8 hebben voor 
de vakantie hierover alle info 
ontvangen.  
 

Week van 19 september: keer-om 
gesprekken groepen 3 t/m 7  
Op Het Kofschip vinden we het belangrijk dat ouders en 
leerkrachten goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling 
van hun kind. Daarom starten we elk jaar met de keer-om 
gesprekken. Deze kunnen dit jaar fysiek plaatsvinden. Via 
Parro wordt u voor deze gesprekken uitgenodigd. 
Kinderen van groep 7 nemen ook deel aan de keer-om 
gesprekken.  
U kunt in de hal wachten tot u wordt opgehaald door  de 
leerkracht.  

Voor ouders van kinderen van groep 1-2 (OVM) en groep 
8 (advies voortgezet onderwijs) staan deze gesprekken 
gepland in begin november.  

Informatie van de groep 
Net als vorig jaar zult u de informatie van de groep via 
een informatieboekje ontvangen. De boekjes worden in 
de loop van de eerste twee weken uitgedeeld. 
Daarnaast nodigen wij ouders en kinderen uit op 
woensdagavond 5 oktober van 18.30-19.30 uur om 
samen te komen kijken in de school, waarbij de kinderen 
aan u kunnen uitleggen hoe ons onderwijs eruit ziet.  
 

Personele zaken  
Groepsleerkrachten  

Groep 1-2 A Juf Bettina ma-di-wo 

Juf Karen do-vr 

Groep 1-2 B Juf Femke/juf Maureen ma t/m vr 

Groep 1-2 C Juf Jeannette ma t/m do 

Juf Lilia vr 

Groep 3 Meester Nick ma, di, do, vr 

Juf Lilia woe 

Groep 4 Juf Anneloes ma-di-wo 

Juf Ginger do-vr 

Groep 5 Juf Miranda ma t/m vr 

Groep 6 Juf Chantal ma t/m vr 

Groep 7 Juf Natasja ma t/m vr 

Groep 8  Juf Heidy ma, di, do, vr 

Juf Ginger wo 

Plusklas Meester Wouter  

 

Onderwijsassistenten  

Groep 1-2 Juf Jennifer ma t/m do 

Groep 3 en 4 Juf Sandra ma, di, do 

Groep 1-6 Juf Faith ma t/m vr 

Groep 7 en 8  Meester Ronald ma t/m do 

 
Functies andere teamleden  

Intern begeleider Juf Stefanie ma-wo-do 

Taalspecialist Juf Jacquelien di-wo 

Rekenspecialist  Juf Heidy ma t/m vr 

Onderbouwcoördinator Juf Karen wo-do-vr 

ICT-coördinator Meester Nick ma t/m vr 

Kanjercoördinator Juf Miranda ma t/ vr 

Onderwijsondersteuner Juf Irma, ma t/m wo 



  

 

Onderwijsondersteuner Meester Wouter ma, di, do  

Gymleerkracht Juf Maike ma en do 

Administratief 

medewerkster 

Juf Miriam di mo 

Conciërge Meester Peter ma t/m vr 

Adjunct-directeur Juf Maria ma t/m vr 

IKC-directeur vacant 

 
Parro 
Naast onze communicatie voor de 
nieuwsbrief via Parnassys, 
communiceren de leerkrachten met u 
via Parro. Controleer alstublieft of u 
bent ingelogd op de app en of uw 

notificaties voor Parro aanstaan. Mocht u hiermee 
problemen hebben, neem dan contact op met de 
leerkracht.  
Ouders van nieuwe leerlingen hebben via de mail een 
uitnodiging gehad voor Parro. 

 

Studiedagen schooljaar 2022-2023  
 
De studiedagen voor het komende schooljaar zijn 
gepland op:  

• do 20 oktober 2022: studiedag 

• vr 21 oktober 2022: studiedag 

• ma 28 november 2022: studiedag  

• ma 6 februari 2023: studiedag 

• do 6 april 2021: LiemersNovum personeelsdag 

• vr 26 mei 2023: studiedag 

• vr 30 juni 2023: studiedag 
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij van school.  
 

Vakantierooster 2022-2023  
 

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

Kerstvakantie  26-12-2022 t/m 6-1-2023  

Voorjaarsvakantie  20-2-2023 t/m 24-2-2023 

Goede Vrijdag + 2e Paasdag  7-4-2023 en 10-4-2023  

Meivakantie 24-4-2023 t/m 5-5-2023  

Hemelvaartsdag + vrijdag  18-5-2023 en 19-5-2023 

2e Pinksterdag  29—5-2023 

Zomervakantie  17-7-2023 t/m 25-8-2023  

Mailadressen team 
U kunt leerkrachten en 
onderwijsassistenten benaderen via 
hun mailadres:  
Anneloes Polman anneloes.polman@liemersnovum.nl 
Berry Tanck: berry.tanck@liemersnovum.nl 
Bettina van Dijk: bettina.vandijk@liemersnovum.nl 
Chantal Kuiper: chantal.kuiper@liemersnovum.nl 
Faith Versluijs faith.versluijs@liemersnovum.nl  
Femke Pothof: femke.pothof@liemersnouvm.nl 
Ginger Hazenbrink ginger.hazenbrink@liemersnovum.nl  
Heidy de Reus: heidy.dereus@liemersnovum.nl 
Irma Smittenberg irma.smittenberg@liemersnovum.nl 
Jacquelien Bredenoord 
jacquelien.bredenoord@liemersnovum.nl 
Jeannette Janse: jeannette.janse@liemersnovum.nl 
Jennifer Steur: jennifer.steur@liemersnovum.nl 
Karen Vastbinder karen.vastbinder@liemersnovum.nl 
Lilia Bezemer lilia.bezemer@liemersnovum.nl 
Maria Grob: maria.grob@liemersnovum.nl 
Maureen Kaal: maureen.kaal@liemersnovum.nl 
Miranda Heling: miranda.heling@liemersnovum.nl 
Natasja Wittenhorst 
natasja.wittenhorst@liemersnovum.nl  
Nick Loderus: nick.loderus@liemersnovum.nl 
Ronald Blij ronald.blij@liemersnovum.nl 
Sandra Loeters sandra.loeters@liemersnovum.nl 
Stefanie Visser stefanie.visser@liemersnovum.nl 
Wouter Kuperus: wouter.kuperus@liemersnovum.nl 
 
Directie Het Kofschip: directie.kofschip@liemersnovum.nl 

 
Vanuit de OV 
 

Algemene ledenvergadering OV 
Op maandag 26 september wordt de algemene 
jaarvergadering van de oudervereniging gehouden.  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.  
 
Vacature bestuursleden Oudervereniging 
Voor het dit schooljaar komen er vacatures vrij in het 
bestuur van de oudervereniging. Een aantal leden heeft 
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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.het-kofschip@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. 
 

Schoolmaatschappelijk werk; 
Vroegtijdig signaleren en oppakken van problemen. 
 
Maakt u zich zorgen over uw kind? 

✔Gedraagt uw kind zich anders? 

✔Eet of slaapt uw kind slechter? 

✔ Maakt uw kind meer ruzie of is het juist stiller? 

✔Gaat het niet goed met uw kind op school of thuis? 
 
Schoolmaatschappelijk werk kan helpen met 
opvoedingsondersteuning. Sinds enige tijd kunnen 
scholen en  ouders gebruikmaken van 
schoolmaatschappelijk werk.  
Voor onze school is de schoolmaatschappelijk werkster 
mevr. Mariët van de Merwe. In de bijlage vindt u meer 
informatie over wie zij is, de werkwijze en aanmelding.  
 

Aanbod vanuit sportverenigingen: 
 
Volleybal: 
Op donderdag 8 september van 14.00-17.30 uur staat de 
WK Volleybalbus op het schoolplein van IKC 
Platanenlaan. Kinderen die belangstelling hebben kunnen 
gratis meedoen aan een volleybalinstuif.  
 
Korfbal:  
Wat: sportieve korfbaltraining 
Wanneer: vrijdag 16 september 
Tijd: 18.00-19.00 uur 
Waar: Sportpark Hengelder 
Wie: jongens en meisjes 3 t/m 6 jaar 
Aanmelden: niet nodig, iedereen is welkom 

Vragen: info@dezwaluwen.nl 
 
Voetbal:  
Voetballen als Oranje. 
Het Oranjefestival komt op zondag 11 september 2022 
weer naar s.v. OBW Zevenaar toe!  
Wil je leren dribbelen als Memphis, mikken als Lieke 
Martens, scoren als Vivianne Miedema of spelen als 
Frenkie de Jong? Of gewoon lekker even voetballen?  
Je bent van harte welkom op deze OBW voetbalinstuif. Of 
je nu lid bent of niet. Beter nog, laat je vriendinnetje of 
vriendje zich ook inschrijven, zij vinden het vast ook heel 
erg leuk. Het Oranjefestival is voor kinderen van 3 t/m 10 
jaar.  
e start om 10.00 uur en het is afgelopen rond 12.30 uur.  
De deelname is geheel gratis. Voor eten & drinken wordt 
gezorgd. Voor alle deelnemers is er een hele leuke 
goodiebag. Én de kinderen, die zich aanmelden als nieuw 
lid, krijgen een echte OBW voetbalshirt met eigen naam 
erop. 
Meld je aan via:  
https://www.knvb.nl/oranjefestival/obw/2218 
 
Voetbal:  
Beter voetballen, doe mee met de voetbalschool! 
Voor wie: Jongens en meisjes van 10 t/m 13 jaar 
Wanneer: alle zondagen van 11 september t/m 27 
november 
Tijden: 10.00-11.15 uur 
Waar: Sportpark de Grietse Poort (SDZZ) 
Kosten: SDZZ leden gratis, niet leden € 2,00 per training. 
Bij lidmaatschap wordt het inleggeld geretourneerd) 
 
 

ZUDRUN 
Durven jij en je familie het aan? 
Geen mudrun, maar ZUDRUN 
Wanneer: 24 september 
Waar: Recreatiegebied Rhederlaag 
Family run: 2 km kinderen van 8 tot 14 jaar met ouders 
Tijd: 14.00-14.45 uur 
Kosten: tot 14 jaar gratis, overige deelnemers betalen 
€25 pp, Met je deelname sponsor je het goede doel: 
Stichting Noodverband. 
 
Meer weten & aanmelden?  
www.zudrun.nl 
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Kalenderblad september 2022 
 

ma  5 september 12 september 19 september 26 september 3 oktober 

   Start nieuwe schooljaar 
 

Start gymlessen  
Groep 4 en 5 
Kamp groep 8 

Keerom gesprekken 
OV vergadering  
19.45 uur 
 

Jaarvergadering OV  
20.00 uur 

Nieuwsbrief oktober 
komt uit 

di  6 september 13 september 20 september 27 september   4 oktober 
 

 Kamp groep 8 Prinsjesdag 
Koffieochtend o.l.v.  
Keerom gesprekken 

 Dierendag 

wo 7 september 14 september 21 september 28 september  5 oktober 

   Keerom gesprekken 
MR vergadering 
 19.45 uur 
 

Start 
Kinderpostzegelactie 
groep 7 en 8 

Dag van de Leraar 
Start 
Kinderboekenweek 
Info/kijkavond  
Groep 1 t/m 8 
18.30-19.30 uur 

do 8 september 15 september 22 september 29 september  6 oktober 

 Schoolfotograaf 
 

Dag van de pedagogisch 
medewerker 
Start gymlessen groep 6 
en 7. 
Groep 8 vrij 
 

Keerom gesprekken   

vr 9 september 16 september 23 september 30 september  7 oktober 
 

 Groep 8 weer naar 
school 

Keerom gesprekken  
 

za  10 september 17 september 24 september 1 oktober 8 oktober 

      

zo 11 september 18 september 25 september 2 oktober 9 oktober 

 


