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Nieuwe collega’s stellen zich voor
Faith Versluijs
Dit ben ik…. Mijn naam is Faith
Versluijs en ik ben 19 jaar oud.
In juli ben ik afgestudeerd als
onderwijsassistent en in het
nieuwe schooljaar ben ik als
onderwijsassistent gestart op
Het Kofschip. Ik ben vaak te
vinden in de school, want ik werk namelijk 5 dagen in de
week. Ik ondersteun de groepen 1/2, 5 en 6. Het
voordeel hiervan is dat ik met veel kinderen mag werken
en ze zo ook beter leer kennen. Dat vind ik fijn! (en
natuurlijk gezellig) Als u meer over mij wilt weten of
andere vragen hebt, mag u me altijd aanspreken.
Ginger Hazenbrink
Mijn naam is Ginger Hazenbrink, ik
ben 37 jaar en woon in Westervoort
met Bob en onze drie dochters Mae,
Liv en Sue. Ik werk sinds 2007 in het
basisonderwijs en heb op veel
verschillende basisscholen gewerkt.
Na vier jaar op een basisschool in
Doesburg te hebben gewerkt, ben ik
vorig schooljaar op Het Kofschip
terechtgekomen als vervanger van juf Miranda. Dit jaar
mag ik de juf van groep 4 zijn, samen met Anneloes. Mijn
werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Op
woensdag sta ik in groep 8, de andere twee dagen in
groep 4. Ik heb hier heel veel zin in. Ik vind het belangrijk
dat het contact met ouders laagdrempelig is en kijk uit
naar een prettige samenwerking, zodat kinderen met
plezier naar school gaan en zich fijn voelen in de klas.
Anneloes Polman-Immink
Mijn naam is Anneloes Polman-Immink. Ik heb 12,5 jaar
op Curaçao gewoond en gewerkt. Daar heb ik in
verschillende groepen lesgegeven. Sinds november 2019
ben ik weer woonachtig in Duiven, waar ik zelf ben

opgegroeid. Toen ben ik gestart bij de invalpool PON. Ik
heb meerdere langdurige invaltaken
(vaak in een groep 4) gedaan op
verschillende scholen. Samen met mijn
man Stef hebben wij een dochtertje van
10 maanden, Jaimy. Dus ik vond dat het
nu wel tijd werd om me op een school
te ‘settelen’. Ik vind het erg leuk dat ik
de juf van groep 4 mag zijn op Het
Kofschip en ik kijk uit naar een prettige samenwerking.
Femke Pothof
Mijn naam is Femke Pothof. Ik ben 21
jaar en woon in Didam. Ik houd van
korfbal, skiën, series kijken en
spontane uitjes met vriendinnen. Voor
de zomervakantie heb ik al op de
donderdag en vrijdag ingevallen in
groep 1/2B. Vanaf begin dit schooljaar
sta ik de hele week voor groep 1/2B tot Maureen
terugkomt. Dan zullen wij samen de groep gaan draaien.
Ik heb erg veel zin om op het Kofschip en vooral in groep
1/2B te mogen werken. Ik hoop er een leuk en leerzaam
jaar van te gaan maken.

Juf Irma met pensioen
Op 1 november gaat Juf Irma met pensioen. Het team
van Het Kofschip neemt op vrijdag 14 oktober afscheid
van haar. Juf Irma heeft heel veel jaren gewerkt als
leerkracht van Het Kofschip. De laatste jaren was ze
leerkrachtondersteuner. Hierbij willen we juf Irma
bedanken voor haar geweldige inzet, enthousiasme en
prettige samenwerking. We zullen haar zeker gaan
missen.

Nieuwe directeur Maarten Buiting
Vanaf maandag 7 november start de
nieuwe IKC -directeur Maarten
Buiting. Via een brief van het bestuur
bent u vandaag geïnformeerd.
Maarten is tevens de nieuwe
directeur voor Lindenhage en Het
Kofschip. We zijn blij dat Maarten onze directeur wordt.
We wensen Maarten veel succes en plezier bij ons op Het
Kofschip.
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5 oktober: Info/kijkavond groep 3 t/m 8

Studiedagen

Op woensdagavond 5 oktober mogen de leerlingen van
groep 3 t/m 8 aan hun ouders uitleggen hoe het
onderwijs op Het Kofschip eruitziet. Iedereen is welkom
tussen 18.30-19.30 uur.

De studiedagen voor de komende periode zijn op:
• do 20 oktober 2022: studiedag
• vr 21 oktober 2022: studiedag
• wo 30 november 2022: studiedag

7 oktober: Kabouterroute Gimbornhof.

De eerdergenoemde studiedag van maandag 28
november 2022 komt te vervallen. Deze dag moeten de
kinderen allemaal gewoon naar school. Op woensdag 30
november gaat het team van Het Kofschip naar een
congres over ‘Werken vanuit leerlijnen’.

Op vrijdag 7 oktober om 13.00 uur wordt op feestelijke
wijze de kabouterroute geopend. Meer info zie bijlage.

7 oktober: Kinderboekenmarkt
Op Het Kofschip is er het hele jaar
door veel aandacht voor
kinderboeken, maar tijdens de
Kinderboekenweek doen we daar
nog een schepje bovenop. Dit jaar
staat de Kinderboekenweek in het
teken van de natuur. Het motto is:
GI-GA-GROEN! De Kinderboekenweek wordt op woensdag 5 oktober
ingeluid met een toneelstuk rondom
het thema natuur. Daarnaast
organiseren wij op vrijdagmiddag 7
oktober een boekenmarkt op ons GIGA-GROENE tapijt op de benedenverdieping. Op deze
markt mogen de kinderen hun uitgelezen boeken
verkopen aan anderen. De boekenmarkt start om 12.00
uur en eindigt om 12.30 uur. Ouders en opa’s en oma’s
zijn natuurlijk van harte welkom!
Er zijn een aantal huisregels:
o alleen kinderboeken
o max. 5 euro mee per kind; geen
papiergeld, wel wisselgeld
o kleuters verkopen onder begeleiding van een ouder
o er wordt niet geruild, alleen gekocht
o kinderen nemen zelf een kleedje mee om op te zitten
o met z’n tweeën op één kleedje
o wissel elkaar af met verkopen en kopen
o prijs thuis je boeken: min. 50 cent, max. 1 euro
o om 12.30 uur opruimen en naar huis

Wijzigingen in de schoolkalender
Het Nationaal Schoolontbijt bij ons op school is niet op 2
maar woensdag 9 november 2022.
De studiedag van 28 november vervalt.
30 november wordt een studiedag.

Start kunststroming Art Nouveau
Na de herfstvakantie starten we
tijdens onze lessen Arts &
Activities met de eerste
kunststroming van dit jaar: Art
Nouveau.
Art Nouveau (ook Jugendstil
genoemd) is een Europese
kunststroming die van 1890 tot
1914 liep. In Art Nouveau kunst
zien we natuurlijke en sierlijke
vormen. Met de start van de
Eerste Wereldoorlog was deze
uitbundige kunststroming voorbij.
Bekende Art Nouveau-kunstenaars zijn Alphonse Mucha
en Gustav Klimt. Van beide schilders hangt een werk in
de keuken van onze school.

Cultuureducatie
Donderdag 13 oktober gaan de groepen 6 en 8 in het
kader van cultuureducatie naar het Kröller Möller
museum in Otterlo. Dit bezoek met als thema Filosoferen
met schilderijen en beelden staat garant voor een
inspirerend en onvergetelijk museumbezoek. Door

samen te kijken en te filosoferen ontdekken de leerlingen
meer over kunstwerken, maar ook over elkaar. Want
iedereen kijkt anders en heeft andere associaties.

Vanuit de OV
Algemene ledenvergadering
Afgelopen maandag 26 september heeft de oudervereniging de jaarlijkse ledenvergadering gehouden op
school. Dit was de eerste fysieke vergadering na de
oprichting van de OV. Helaas waren er weinig ouders
aanwezig deze avond.
De vergadering verliep plezierig. De nieuwe leden zijn
gekozen en alle vergaderstukken zijn ongewijzigd
vastgesteld.

Vacature penningmeester
Aan het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid van
onze penningmeester Ester. Ester heeft de afgelopen
jaren met veel plezier de financiën van de ouderraad /
oudervereniging beheerd. Haar dochter gaat volgend
jaar naar de middelbare school en daarmee komt de
vacature van penningmeester volgend schooljaar
beschikbaar. Het zou fijn zijn als iemand alvast een jaartje
kan meelopen met de huidige penningmeester.
De penningmeester beheert de inkomsten die
voortkomen uit de vrijwillige ouder- en
schoolreisbijdrage, stelt een begroting op en legt
verantwoording af over de uitgaven.
Daarnaast mag de penningmeester ook deelnemen aan
de werkgroepen en activiteiten organiseren, maar dat is
geen must.
Spreekt de functie van penningmeester u aan of wilt u
meer weten, spreek dan een van de bestuursleden aan of
stuur een bericht naar ov.hetkofschip@liemersnovum.nl. We maken graag kennis.
Brief van de oudervereniging
Afgelopen week heeft uw zoon of dochter een envelop
van de oudervereniging meegekregen. Hierin zat onze
folder met daarin de samenstelling van de bestuursleden

met hun foto’s. Wilt u iets aan ons doorgeven, dan
herkent u ons.
De brief voor de vrijwillige ouderbijdrage en
schoolreisbijdrage zat ook in deze envelop. De OV
organiseert voor alle leerlingen de extra activiteiten die
niet door de school worden gefinancierd, zoals
Sinterklaas, Pasen en sportactiviteiten. Om deze
activiteiten te kunnen organiseren, zijn wij afhankelijk
van de vrijwillige ouderbijdrage. Wij vragen u daarom om
deze bijdrage te betalen, zodat wij dit jaar alle
activiteiten kunnen organiseren en niks hoeven te
annuleren.
Ouderhulp bij activiteiten
Voor de verschillende activiteiten op school vragen wij
ouders/verzorgers om ons te ondersteunen. Samen met
u organiseren we dan leuke activiteiten voor de
leerlingen. Vul hiervoor de ouderhulplijst in en lever deze
in bij de leerkracht van uw kind. Wij zien u graag bij een
van de komende activiteiten.

Corona info
Extra info van de GGD met betrekking tot coronaklachten
en hoe te handelen:
1. Een kind/collega met corona- en/of
verkoudheidsklachten doet een zelftest.
2. Bij een negatieve zelftestuitslag mag je naar school.
3. Een kind/collega hoeft niet thuis te blijven na contact
met iemand met corona.
4. Bij een positieve uitslag moet je minimaal 5 dagen
vanaf de 1e ziektedag thuisblijven. Had je geen
klachten? Dan telt de datum van testen als 1e
ziektedag.
5. Je moet na 5 dagen tenminste 24 uur klachtenvrij zijn
om weer naar buiten te mogen, zodat je anderen niet
alsnog besmet.
6. De isolatie duurt maximaal 10 dagen, geteld vanaf de
dag dat je je klachten kreeg.
7. Heb je na 10 dagen nog klachten en test je nog
positief? Dan mag je toch weer naar school, want dan
ben je niet meer besmettelijk. Blijkbaar kun je zelfs
nog 3 tot 4 weken positief blijven testen.

Vanuit de MR
Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden:
Oudergeleding: Leontien van Kraay, Robbert Dijkhuizen
en Gemma Geven.
Teamgeleding: Miranda Heling, Lilia Bezemer en Heidy de
Reus.

Sportactiviteiten in herfstvakantie
Maandag 24 oktober organiseert Ataro Sportservice een
‘Glow in the dark’ sportdag in sporthal Lentemorgen in
Zevenaar. Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar is er een
sportuur in het donker van 09:00 - 10:00. De kinderen
kunnen dan meedoen aan een glow in the dark
freerunning, glow in the dark voetbal en trefbal. Prijs: € 5.
Kinderen van 7 jaar en ouder kunnen van 10:30 tot 12:00
uur terecht in Lentemorgen. Zij gaan lase gamen, glow in
the dark sporten en PickleBall spelen. Prijs: € 7,50.
Op dinsdag 25 oktober organiseert Ataro sportservice
dezelfde Glow in the dark sportdag in sporthal de
Panoven in Giesbeek. Tijden en activiteiten zijn dezelfde
als die van 24 oktober.
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