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Nieuwe directeur Maarten Buiting
Vanaf vandaag ben ik gestart als IKC directeur. Via een brief van het
bestuur zijn jullie hier al over
geïnformeerd. Ik heb vandaag met
name kennis gemaakt met veel
(helaas nog niet alle) kinderen van
Het Kofschip. Ik ben daarnaast ook de nieuwe directeur
voor Lindenhage, en de opvang van Zonnekinderen op
deze locatie. Ik heb vandaag een hele fijne start gehad. Ik
hoop jullie binnenkort ook te mogen ontmoeten. Spreek
mij gerust even aan!

Kinderboekenmarkt druk bezocht
Wat was het gezellig druk op
vrijdag 7 oktober tijdens de
boekenmarkt. Leuk om te zien dat
zoveel kinderen boeken aan het
kopen en verkopen waren. Een
uitgelezen kans voor onze
boekenwurmen om leuke boeken
op de kop te tikken. Ook veel
ouders en leerkrachten hebben
leuke boeken gescoord.

Bezoek groep 6 en 8 aan Kröller Müller
Donderdag 13 oktober
hebben de kinderen van
groep 6 en 8 een bezoek
gebracht aan het Kröller
Müller museum. Hier
gingen ze o.a. aan de
slag met opdrachten,
waarbij de kinderen
konden filosoferen met
beelden en schilderijen.

Afsluiting thema bij de kleuters
Woensdag 2
november werd het
thema:” Ik zie door
de bomen het bos”
afgesloten met een
kijk en doe-ochtend
voor ouders, opa’s
en oma’s en andere
belangstellenden.
Het was een erg
druk bezochte en
gezellige ochtend.

Start kunststroming Art Nouveau
Na de herfstvakantie zijn we
tijdens onze lessen Arts &
Activities gestart 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.

Nationaal Schoolontbijt 9 november
Samen sterk voor een gezond ontbijt.
Woensdag 9 november nemen
we deel aan het Nationaal
Schoolontbijt. Het Kofschip
doet hieraan mee, omdat we
het belangrijk vinden dat
kinderen leren om elke dag
gezond te ontbijten.

Voor woensdag 9 november houdt het in dat de kinderen
deze ochtend voor één keer zonder ontbijt naar school
mogen komen.
We willen jullie vragen om je kind(eren) dinsdag 8
november de 4 B's mee naar school te geven.
De 4 B's bestaan uit: bord, beker, bestek en bakje. Graag
voorzien van naam. Als alle spullen dinsdag op school
aanwezig zijn, dan kunnen we de tafels alvast in orde
maken voor het ontbijt de volgende dag.
In de bijlage vinden jullie een folder met informatie over
het Nationaal Schoolontbijt.
Voor nog meer informatie verwijzen we jullie
naar www.schoolontbijt.nl

Vanaf 7 nov: OVM- en adviesgesprekken
De gesprekken voor de kleuters (OVM) en groep 8
(advies) vinden plaats vanaf 7 november. Ouders worden
hiervoor via Parro uitgenodigd.

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 OV

Sinterklaas doe-avond 15 november
Hij komt, hij komt ….
De oudervereniging heeft al contact gehad met
Sinterklaas. Hij heeft aangegeven onze school maandag 5
december met een bezoekje te willen verblijden. We
gaan ervoor zorgen dat de hele school mooi versierd
wordt. Heeft u dinsdagavond tijd en zin om te komen
helpen, dan bent u van harte welkom. Vele handen
maken licht werk. We beginnen om 19.00 uur. Er wordt
voor koffie/thee en iets lekkers gezorgd.
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 je aan of wil je
meer weten, spreek dan een van de bestuursleden aan of
stuur een bericht naar
ov.het-kofschip@liemersnovum.nl. We maken graag
kennis.

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. In de bijlage kunnen jullie het jaarverslag van de
MR vinden.

Schoolgids
Ieder jaar verschijnt er van Het Kofschip een schoolgids.
Deze is te vinden op de website van de school. Een korte
versie ervan kunt u vinden op de rechterzijde van de
schooljaarkalender, maar dit jaar is de uitgebreide versie
ook toegevoegd in de bijlage van deze nieuwsbrief.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Wordt jullie kind 4 jaar in 2023 of 2024 en staat hij/zij
nog niet ingeschreven bij ons op school, vraag dan een
inschrijfformulier aan bij de directie. Ken je mensen die
kinderen hebben in die leeftijd en zijn ze nieuwsgierig
naar onze school? Laat ze een afspraak maken voor een
rondleiding en oriëntatiegesprek bij juf Maria.

Vanaf 4 nov: Instrumentale muzieklessen
Vanaf vrijdag 4 november zijn de groepen 5 en 6 met
instrumentale muzieklessen gestart. Kinderen kunnen
een keuze maken uit een van de drie aangeboden
instrumenten. Voor dit schooljaar is dit trompet, viool en
slagwerk.
Voor de kinderen van groep 7 en 8 komen er in het
voorjaar muzikale ritmeworkshops.
Groep 4 krijgt tijdens de gewone muzieklessen ook
instrumentale muzieklessen van meester Berry. Op
maandag 20 maart 2023 (houden jullie deze ochtend vast
vrij 😊) zullen we een afsluitende muzikale ochtend
verzorgen voor alle ouders van de deelnemende
groepen. Alle groepen van Het Kofschip krijgen
standaard eenmaal per week muziekles van onze
vakdocent muziek, Meester Berry.

Fietsverlichtingscontrole
Op vrijdag 11 november wordt de jaarlijkse
fietsverlichtingscontrole gehouden voor de kinderen van
groep 6 t/m 8. Naast het controleren van de verlichting,
zijn de remmen en de bel natuurlijk ook belangrijk. Als de
fiets goedgekeurd wordt, kunnen kinderen deelnemen
aan de loting om een nieuwe fiets te winnen.

Zichtbaar zijn in het verkeer
De wintertijd is weer ingesteld, de
dagen worden korter. Kinderen
moeten de komende maanden vaker
door het donker naar school. We
vinden het belangrijk dat onze
leerlingen zichtbaar zijn in het
verkeer. Daarom vragen we jullie
ervoor te zorgen dat de kinderen in
ieder geval ‘s morgens hun verkeershesje aantrekken.
Mocht jouw kind geen hesje meer hebben, meld het
even bij ons. We hebben genoeg op voorraad.

Paarse vrijdag 9 december
Op IKC Platanenlaan
wordt vrijdag 9
december aandacht
besteed aan
“Paarse Vrijdag”.
Jezelf zijn is een
feestje en een
feestje moet je
vieren. Daarom kleuren we op Paarse vrijdag 9 december
onze IKC paars. Door als IKC mee te doen aan Paarse
Vrijdag , laten we zien dat iedereen op onze IKC zichzelf
kan en mag zijn en dat niemand gepest of uitgesloten
mag worden om wie die is of op wie die verliefd wordt.

Studiedagen komend schooljaar
De studiedagen voor de komende periode zijn op:
•
•
•

•
•

Woensdag 30 november 2022
Maandag 6 februari 2023
Donderdag 6 april 2023 LiemersNovum dag
Vrijdag 26 mei 2023
Vrijdag 30 juni 2023

28 november geen studiedag
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’.

Scholenbezoek bestuur LiemersNovum.
Het bestuur van
LiemersNovum wil graag
komend schooljaar haar
scholen bezoeken. Op
donderdagmiddag 24
november brengt ons
bestuur een bezoek aan
Het Kofschip. De bedoeling van dit bezoek is
kennismaken met, van elkaar verwachtingen te horen en
eventueel vervolgacties af te stemmen. Men wil graag in
contact komen met leerkrachten en leerlingen van onze
school. Via gesprekken en presentaties willen ze graag
weten komen waar Het Kofschip voor staat, waar we
trots op zijn en waar we ons eventueel zorgen over
maken.

Actie voedselbank
Graag willen we iedereen hulp vragen voor een actie
samen met en vóór de Voedselbank. De Voedselbank
Zevenaar is een instelling die de overvloed van voedsel
doneert aan medemensen die het hard nodig hebben. In
gemeente Zevenaar worden wekelijks voor zo’n 170
gezinnen kratten met voedsel klaargemaakt. Gelukkig zijn
er ook supermarkten, bakkerijen, hobby-boeren en
andere mensen die voedsel doneren. Zeker in de tijd van
de feestdagen kunnen mensen iets extra’s gebruiken.
Deze extra’s willen we door de kinderen van IKC
Platanenlaan laten verzamelen. Het is de bedoeling dat in
ieder lokaal van ons gebouw een lege krat geplaatst
wordt. Deze krat zouden we graag gevuld zien, met
meegebrachte lang houdbare producten. Voorbeelden
van deze producten kunnen onder andere zijn: Koffie,
thee, suiker, zout, nutella, pindakaas, jam, rijst, pasta’s,
producten in blik enz. Geen vlees, fruit en of verse
groenten. Vanaf vrijdag 25 november kunnen de
producten meegenomen worden naar onze IKC.
Donderdag 8 december worden de volle kratten

opgehaald. Jullie helpen ons toch ook mee om hier een
succes van te maken?
Alvast bedankt, namens de Voedselbank Zevenaar.
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