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Kunststroming Art Nouveau 
 

Tijdens de lessen rond 
de kunststroming Art 
Nouveau/ Jugendstil 
zijn prachtige 
werkstukken gemaakt. 
De kinderen van groep 
7 hebben een 
kunstwerk gemaakt 
gebaseerd op; De Park 
Guelle-draak (hagedis) 
Park Guell-draak is een 

van de meest populaire hoogtepunten in Park Guell 
ontworpen en gemaakt door de kunstenaar Gaudi. De 
kinderen hebben eerst een hagedis getekend en daarna 
opgebouwd met papier-maché en afgewerkt met 
sitspapier.  
 

Terugblik Sinterklaasfeest 
Op maandag 5 december 
hebben we op Het Kofschip 
ons Sinterklaasfeest gevierd. 
We kunnen terugkijken op 
een gezellige dag. Met dank 
aan iedereen die ervoor 
gezorgd heeft dat het een 
geslaagde dag was. 

 
School in kerstsfeer brengen;  
doe avond 6 december vanaf 19.00 uur 
 

Na 5 december zijn alle Sintspulletjes weer opgeruimd, 
want Kerstmis staat alweer voor de deur! Op 
dinsdagavond 6 december gaan we de school in 
kerstsfeer brengen. Heeft u tijd en zin om ons te helpen? 
Dan bent u van harte welkom. Vele handen maken licht 
werk. We starten om 19.00 uur.  
 
 

 
 

Kerststukjes maken 21 december 10.15 uur 
samen met ouders 
 

Op woensdag 21 december gaan alle kinderen 
kerstversieringen maken: een kerststukje, een 
kerstlantaarn enz. In elk lokaal wordt 1 activiteit 
aangeboden. De groepen draaien door zodat ze alle drie 
de activiteiten gedaan hebben.   
Het is de bedoeling dat u uw kind hiervoor een tasje met 
de volgende spulletjes meegeeft:  

• een bakje met een stukje oase erin  
• groene takjes  
• kleine kerstversiersels zoals klokjes, kerstballetjes 

etc.  
• kaarsje of waxinelichtje  

Zet de naam van uw kind op de tas en geef deze op 19 of 
20 december mee naar school.   
 
Om alles goed te laten verlopen, zou het fijn zijn als er 
ouders zijn die de leerkracht helpen bij deze 
knutselochtend. U kunt u via Parro opgeven bij de 
groepsleerkracht.   
Nog even de data op een rijtje:  

• 19 of 20 december: alle kinderen nemen spullen 
mee voor kerststukjes.  

• Woensdag 21 december vanaf 10:15 uur: 
kerstversieringen maken in alle groepen met 
hulpouders!  

U komt toch ook helpen?  
  

Kerstviering en buffet  
22 december 17.30 uur 
 

De kerstviering en het buffet is dit jaar op donderdag 22 
december. Iedereen gaat vanaf 17.30 uur door de 
hoofdingang naar binnen, waar ze worden verwelkomd 
door de Kerstman. Het meegebrachte eten voor het 
buffet wordt in de klassen gezet. De kerstviering start om 
17:45 uur en is om 19.00 uur afgelopen.   
Wij nodigen alle ouders/verzorgers van harte uit voor 
een drankje en een hapje vanaf 17.45 uur in de speelzaal. 
Om 19.00 uur kunt u dan uw kind in de klas ophalen en 
via de uitgang bij de speelzaal het schoolgebouw 
verlaten.   
 
 



  

 

 
Op vrijdag 23 december gaan alle leerlingen van groep 1 
t/m 8 gewoon om 08.15 uur naar school. Om 12.15 uur is 
iedereen uit en begint de kerstvakantie.  
Meer informatie over de kerstviering en het buffet vindt 
u in de uitnodiging aan het eind van dit infobulletin.  
 

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

 

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.   
 

 

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.   

 

 
 

 
Actie voedselbank tot 8 december 

  
Inmiddels zijn we gestart met 
de actie voor de voedselbank. 
Een aantal bakken is al goed 
gevuld. Hier en daar kunnen 
we nog wel iets extra’s 
gebruiken. Donderdag 8 
december worden de volle 
kratten weer opgehaald. 
Alvast bedankt namens de 
Voedselbank Zevenaar.  
 

  

 
 

Classic Express 20 december  
 
Kinderen van groep 5 en 6  worden uitgenodigd voor de 
Classic Express. 
 
Wat is de Classic Express? 
Meeklappen, ontroerd raken of totaal verbluft zijn: 
kinderen ontdekken de magie van (klassieke) muziek in 
de Classic Express. Deze uitschuifbare muziektrailer is de 
eerste rijdende concertzaal ter wereld en komt naar 
scholen toe. Jonge musici, prijswinnaars van het Prinses 
Christina Concours, nemen  de kinderen moeiteloos mee 
in de muziek. Zo zijn al meer dan 130.000 kinderen in een 
compleet andere wereld gestapt, waarmee ze anders 
misschien nooit kennis gemaakt zouden hebben. 
 
De Classic Express kan uitschuiven tot een concertzaal 
met ruimte voor ongeveer 35 kinderen. Binnen staan 
zitjes voor de kinderen en er is een klein podium voor de 
jonge muzikanten en presentator. De kinderen komen 
binnen in een lichte en rustige ruimte: tijd voor iets heel 
anders, voor mooie muziek. De speciale lichten en 
videobeelden versterken de werking van muziek. Alle 
klank en geluid in de rijdende concertzaal wordt 

gereguleerd met een elektro-akoestisch systeem, dat 
zelfs de akoestiek van het Amsterdamse Concertgebouw 
kan nabootsen. 



  

 

 

Stichting Opkikker 

 
Stel dat je te horen krijgt dat 
jouw kind ernstig ziek is….. Dat 
heeft impact op je hele gezin.  
Dan is elk lichtpuntje, hoe klein 
ook, echt super belangrijk. Dat is 
wat Stichting Opkikker doet.  

Lichtpuntjes bieden, zodat zo’n gezin weer kracht vindt 
om door te gaan.  
In eerste instantie bieden ze gezinnen die bij de Stichting 
zijn aangemeld een Opkikkerdag aan. Ze ontzorgen het 
gezin een hele dag lang met een supergaaf 
activiteitenprogramma dat helemaal is gebaseerd op de 
wensen en interesses van alle gezinsleden. Een groots 
feest, helikoptervluchten, mee rijden in stoere auto’s of 
verkleed als echte prinses rondgereden worden in een 
echte koets: niets is te gek! Via onze sponsor Center 
Parcs hebben ze een permanente locatie op De Eemhof, 
waar ze elk jaar zo’n 2.000 nieuwe gezinnen ontvangen. 
 
Evi Trouerbach ( leerling groep 8)  is  
Ambassadeur van Stichting Opkikker.  
Evi weet als geen ander wat deze Stichting voor gezinnen 
kan betekenen. Ze vraagt daarom de hulp van alle 
gezinnen van onze school om oude mobieltjes en tablets  
in te leveren. Ze worden goed gerecycled door Eeko en 
Stichting Opkikker ontvangt voor ieder ingeleverd toestel 
een vergoeding!  
Evi zorgt voor een inleverdoos op school, waar iedereen 
de oude mobieltjes/tablets in kan doen. 
 
Dankzij de inzet van enthousiaste inzamelaars hebben ze 
de afgelopen jaren al meer dan 800.000 mobiele 
telefoons ingezameld. De doelstelling voor 2022 is 
100.000 telefoons! 
 
Helpen jullie mee! 
 

 
 
 
 
 
 

Familievoorstelling Pip en Pelle  
 
Zit je verlegen om een kerstcadeau? Dé kinderkomedie 
van het jaar komt naar Zevenaar! Pip en Pelle komen Het 
Musiater op z’n kop zetten. Samen met hun trouwe 
vriend Arie de Postbode zullen zij weer een knotsgek 
avontuur beleven. Misverstanden, gekke capriolen, 

verrassende wendingen, domme boeven en vooral 
heel veel hilariteit! Alle ingrediënten zijn aanwezig voor 
een doldwaze komedie, die onvergetelijk is voor jong en 
oud! 
  
Zondag 15 januari 2023 
Aanvang: 14.00 uur 
Het Musiater – Warempel zaal - Zevenaar 
Kaarten: www.liemerskunstwerk.nl 

  

 

 

 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.liemerskunstwerk.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0JvSCxff8PePMAIIG8sfw-zCJ4vxJROOWcWKvk15cJNBdKeOIZ-j9U1Po&data=05%7C01%7Cdirectie.kofschip%40liemersnovum.nl%7Cf3db1fad714a4d0e4b0a08dad38bbc7a%7C14cb4aa1230744ac9b6aaf5173a78afc%7C1%7C1%7C638054894388937862%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=kSsSwBNffgJ0ibAhpceil%2Fu4h92dAINM39kAYmrkjcI%3D&reserved=0
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ma  5 december 12 19 26 2  9 januari 

   Nieuwsbrief december 
komt uit 

OV vergadering  
19.45 uur 

 Tweede Kerstdag  Kerstvakantie Nieuwsbrief januari 
komt uit  

di  6 13 20 27  3 10 
 

Doe avond Kerst 
Vanaf 19.00 uur 

 Classic Express  
groep 5 en 6 

Kerstvakantie Kerstvakantie  

wo 7 14  21 28  4 11 

  MR vergadering  
19.45 uur 

Kerstversieringen maken  
vanaf 10.15 uur 
Hulpouders welkom 

Kerstvakantie Kerstvakantie  

do 8 15 22 29  5 12 

 Einde voedselbank actie 
Kratten worden 
opgehaald 

 Kerstviering en buffet 
17.30-19.0 uur 
Ouders vanaf 17.45 uur 
welkom in speellokaal  

Kerstvakantie Kerstvakantie  

vr 9 16 23 30 6 13 
 

Paarse vrijdag  Kerstvakantie  
vanaf 12.15 uur 

Kerstvakantie 
 

Kerstvakantie  

za  10 17 24 31 7 14 

    Oudejaarsdag   

zo 11 18 25 Eerste Kerstdag 
1 
Nieuwjaarsdag 8 15 

 

 

 

  



  

 

  

Uitnodiging   

Hallo allemaal,  

  

Op donderdag 22 december houden we 

een kerstbuffet op school voor groep 1 

t/m 8.   

Iedereen gaat voor die avond thuis 

hapjes klaarmaken voor ongeveer 5 

kinderen.  

In de klas maken we er een mooi 

buffet van.  

Om je een idee te geven wat je zou 

kunnen maken noemen we een paar 

voorbeelden; Gevulde eieren, stokbrood 

met salade, bladerdeeghapjes, stukjes 

kaas/worst, pizza, enz. Als je iets 

meebrengt wat warm moet blijven 

zorg dan zelf voor een 

warmhoudplaatje. Het hapje dat je 

meeneemt moet wel helemaal klaar 

zijn. Voor het buffet willen we geen 

koekjes.  

Vul op maandag 19 december de lijst 

in, die bij de klas hangt wat je gaat 

meebrengen zodat niet iedereen 

hetzelfde maakt.  

 

 
 

 
 

 

 

 

Neem woensdag 21 december de 4 B's 

mee (Bord, Bestek, Bakje en Beker) 

met je naam erop en in een plastic 

tas.  

We wensen iedereen een gezellige en  

lekkere avond toe, zorg dat je er op tijd 

bent!  

Let Op: Iedereen gaat door de voordeur  

van het hoofdgebouw naar binnen en  

via de uitgang bij de speelzaal (tegenover  

de trap) weer naar buiten. 

  

 

 

Alle ouders/verzorgers worden van 

harte uitgenodigd om vanaf 17.45 uur 

een drankje te komen drinken in de 

speelzaal. Om 19.00 uur kunt u dan 

uw kind in de klas ophalen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


