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Beste wensen 
Namens alle medewerkers van OBS Het Kofschip wensen 

we u veel gezondheid, liefde en geluk toe voor 2023. 
  
Terugblik Kerst 
Mede dankzij de inzet van alle hulpouders bij de 
voorbereidingen, maar ook de maaltijd en het opruimen 
van de school, kunnen we terugkijken op een mooie 
periode rond Kerst en een super gezellige Kerstmaaltijd 
in alle groepen.  Voor de wachtende ouders was het een 
gezellig samenzijn met warme drankjes en kerstbrood.  
 
Personele bezetting  
Met ingang van maandag 6 februari gaat juf Karen van 
groep 1-2 A na heel veel jaren met plezier bij ons gewerkt  
te hebben, onze school verlaten. Ze gaat werken op de 
Sterrenschool. We zullen deze zeer gewaardeerde  
collega ontzettend gaan missen, maar wensen haar heel 
veel succes bij deze nieuwe uitdaging. 
Door het vertrek van juf Karen vinden er enkele 
personele wisselingen plaats. 
Juf Maureen komt binnenkort terug van 
zwangerschapsverlof en zal vanaf 6 februari werkzaam 
zijn in groep 1-2 A. Samen met juf Bettina worden zij 
verantwoordelijk voor groep 1-2 A.  
Juf Femke, nu al werkzaam in groep 1-2 B, blijft het hele 
jaar fulltime groep 1-2 B draaien.  

 
Voorleesdagen 

Op woensdag 25 januari starten de 

Nationale Voorleesdagen.  

Voorlezen is van groot belang voor 

het opgroeiende kind. En dat hoeft 

helemaal niet lang te zijn. Onderzoek 

toont aan een kind met 15 minuten 

per dag al duizend nieuwe woorden 

per jaar leert. Ook leren ze in groep 3 

makkelijker lezen. 

Van alle peuters en kleuters die regelmatig worden 

voorgelezen, is bij bijna 70% de woordenschat  

 

 

 

 

voldoende. Van de kleintjes die nooit worden 

voorgelezen heeft scoort maar 30 procent een 

voldoende. 

In alle groepen zullen we extra aandacht besteden aan 

lezen en voorlezen 

In onze kleuterbouw doen we nog meer. 

Maximiliaan Modderman geeft een feestje van Joukje 

Akveld en Jan Jutte is verkozen tot Prentenboek van het  

Jaar 2023. Maximiliaan geeft een feestje voor zijn 

speelgoedbeesten. Het wordt een wild feest. Dit boek en 

verschillende andere boeken die passen bij ons thema, 

lezen we voor en spelen we uit.  

Op woensdag 25 januari worden de Nationale 

voorleesdagen geopend met een eigen voorstelling voor 

alle peuters en kleuters van ons IKC. 

Het thema is feest en dit wordt ook het nieuwe thema 

waar de peuters van Zonnekinderen en onze kleuters 

rondom gaan spelen en werken. 

 
Toetsen en rapport 
Januari is de maand van de leerlingvolgsysteemtoetsen 
(LVS). Met de uitslagen van deze toetsen krijgen wij 
inzicht in de vorderingen van onze leerlingen en kunnen 
we voorbereidingen treffen voor de tweede helft van het 
schooljaar.  
De LVS-toetsen zijn landelijke toetsen, je kunt er dus niet 
voor leren of oefenen.  
 
De uitslagen van de toetsen van uw kind(eren) krijgt u 
tegelijkertijd met het schoolrapport op 10 februari mee.  
De week van 13 tot en met 17 februari worden de ouders 
van groep 2 t/m 7 uitgenodigd voor een contactmoment. 
In de periode vanaf 1 februari zijn de adviesgesprekken 
voor het voorgezet onderwijs voor leerlingen van groep 8.  
 

Week van de poëzie 
Van 26 januari tot 1 februari is de week van de poëzie. 

Op Het Kofschip werken we dan in alle groepen rond 

gedichten. Het thema voor deze week is: Vriendschap  

De leerkrachten krijgen voor deze week poëzielessen 

aangereikt van de organisatoren van de Poëzieweek.  

 



  

 

Studiedag 6 februari 
Op maandag  6 februari is er een studiedag voor de 

leerkrachten. Alle leerlingen zijn dan vrij.  

 
SOL bord spel:  Dit is mijn school 
Onze stichting LiemersNovum (LN) maakt een 

toekomstplan voor de periode 2023 – 2027. Dat gebeurt 

om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de huidige 

uitdagingen en die op ons afkomen. Om zoveel mogelijk 

mensen te betrekken, worden opj alle scholen van LN  

allerlei activiteiten georganiseerd, waar ook ouders en 

leerlingen voor uitgenodigd worden. 

 

De activiteit waar we kinderen van onze leerlingenraad 

en enkele ouders van de MR/OV voor hebben 

uitgenodigd is het spel ‘dit is mijn school’ dat we op onze 

school met leerkrachten, leerlingen en enkele ouders 

spelen.  

Woensdagmiddag 11 januari vindt dit plaats.  

In het spel staat ‘eigenaarschap’ centraal. Het gaat om 

eigenaarschap van leerlingen, van medewerkers en 

andere betrokkenen bij de school.  

Het spel maakt ons meer bewust van waar we als school 

op dit moment staan en wat onze wensen voor de 

toekomst zijn.  Zo krijgt LiemersNovum ook inzicht in de 

uitkomsten van het spel van alle andere scholen van 

LiemersNovum 

De uitkomsten van het spel worden digitaal verwerkt. 

We zullen u op de hoogte houden van de uitkomsten. 
 
Verkeerssituatie oversteekpunt 
Platanenlaan.  
 

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd 
over de situatie rondom het oversteekpunt bij het 
zebrapad aan de Platanenlaan. Wij hebben hierbij van 
een aantal gezinnen reactie ontvangen. Op basis van 
deze reacties en eigen ervaringen zijn wij het gesprek 
met de gemeente aangegaan. De gemeente heeft hierbij 
inmiddels laten weten eind januari een 
snelheidsdisplay te installeren die de weggebruikers 
(tijdelijk) extra zal attenderen op de maximaal toegestane 
snelheid en hiermee het belang van langzaam rijden nog 
verder verhoogt. Daarnaast worden de heggen rondom 
het oversteekpunt korter gesnoeid waardoor de 
zichtbaarheid verbeterd. Tevens onderzoekt de 
gemeente de mogelijkheden om een éxtra drempel (van 

kunststof) te kunnen realiseren bovenop de bestaande 
drempel. Dit vergt echter veel afstemming. We houden u 
hierover op de hoogte in de komende nieuwsbrieven.   
  
Het blijft daarnaast belangrijk om als weggebruikers alert 
te zijn bij dit oversteekpunt. Enerzijds doen we een 
beroep op alle ouders/verzorgers, de geldende 
verkeersregels rondom dit punt te respecteren. 
Anderzijds willen wij u vragen de verkeerssituatie thuis 
met uw kind(eren) te bespreken en hierover afspraken te 
maken.   
 

 

Bedankt voor hulp actie voedselbank. 
Namens de voedselbank hebben we een bedankt brief 

ontvangen. Deze is als bijlage toegevoegd aan deze 

nieuwsbrief.   
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Kalenderblad januari 2023 
 

ma 9 16 23 30 6 
   

 
 

 
Week van de poëzie 
 
Voorstelling voor kleuters 
in het Musiater in het 
kader van de Nationale 
Voorleesdagen. 
 
OV vergadering  
19. 45 uur 

Studiedag team. 
Alle kinderen vrij.  
 

di 10 17 24 31   7 

 Nieuwsbrief januari uit    Week van de poëzie  Nieuwsbrief februari 
komt uit. 

wo  11 18 25 1 febr. 8 
 

Sol bordspel 13.00 uur   Start Nationale 
Voorleesdagen. 
Voorstelling voor de 
peuters en de kleuters 
van IKC Platanenlaan. 
MR vergadering  
19.45 uur  

 Week van de poëzie 
 

do  12 19 26 2 9 
   Groep 6 naar de bieb. Week van de poëzie    

vr  13 20 27  3 10 
      Week van de poëzie 

 
 Rapport uit 

za  14 21 28 4 11 
  
  

          

zo  15 22 29 5 12 

  
 

  

 


