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Afscheid juf Karen op Het Kofschip.  
Afgelopen week hebben kinderen, ouders en het team 
afscheid genomen van juf Karen. Ze gaat een nieuwe 
uitdaging aan bij de Sterrenschool.  
 
Reactie van juf Karen:  
Wat een ontzettend warm afscheid heb ik gehad met de 
collega’s en alle kleuters. Bedankt voor het vertrouwen en 
het “lenen” van de kinderen. Ook bedankt voor alle leuke 
en lieve verrassingen en berichtjes. Wat ben ik verwend. 
Vrijdag hebben we er een echt feestje van gemaakt. Het 
wereldje is maar klein, dus ik kom iedereen vast wel weer 
tegen op een andere plek. Na 16 jaar Het Kofschip duik ik 
in een nieuw avontuur, De Sterrenschool.  

 

 
Rookvrije generatie 
Al lange tijd is de omgeving rondom 

de school rookvrij gebied.  Hiermee 

wordt over het algemeen goed 

rekening gehouden.  
Vanuit de stelling ‘Op weg naar een 
rookvrije generatie’ willen we 
stimuleren om niet te roken als er 
kinderen in de buurt zijn. Ouders zijn voor kinderen 
natuurlijk het voorbeeld. Wij hopen daarom dat bij het 
halen en brengen in het bijzijn van kinderen niet gerookt 
wordt. 

 

 
 
 
 
Parkeren bij school 
We merken dat het met name bij slecht weer ontzettend 
druk is op de parkeerplaats. We weten dat er niet genoeg 
parkeerplaatsen zijn en dat er soms op plaatsen auto’s 
worden geparkeerd die eigenlijk vrijgehouden zouden 
moeten worden. Hierdoor is het voor ouders en kinderen 
niet altijd mogelijk om op een veilige manier naar school 
te lopen.  
Mocht het te druk zijn op de parkeerplaats, dan bestaat 
ook de mogelijkheid om bij het zwembad te parkeren. 
Het is wel even een eindje verder lopen, maar u en uw 
kind kunnen dan via de verkeerslichten en het voetpad 
veilig naar school komen.  
 

Stagiaires 
In de week van 6 februari 
starten in enkele groepen  
nieuwe stagiaires.   
Juf Erva liep al stage in groep 1-2C  en blijft tot het eind 
van het schooljaar bij ons op donderdag en vrijdag 
In groep 4 komt juf Sanne. Sanne is eerstejaars Pabo-
student en volgt haar opleiding op Iselinge Hogeschool. 
Zij stond hiervoor als stagiaire in groep 6. Ze is er altijd op  
dinsdag.  
Juf Eva gaat van groep 1-2 A naar groep 6. Juf Eva is 
tweede jaars student op Iselinge. Juf Eva is er op dinsdag 
en woensdag.   
In groep 3 is meester Lars gestart. Hij is eerste jaars 
student van Iselinge. Hij is er op de dinsdag.    
De nieuwe stagiaires zullen zich via Parro aan u 
voorstellen.  
 

Gratis schoolfruit stopt 
Deze week ontvangen we voor de laatste keer gratis 
schoolfruit. Vanaf volgende week moeten de kinderen op 
dinsdag, woensdag en donderdag ook zelf fruit 
meenemen voor de kleine pauze.  
Onze fruitdagen blijven de rest van het schooljaar 
maandag tot en met vrijdag. 
 
 



  

 

Bijna alle toetsen achter de rug  
In januari zijn de landelijke volgsysteemtoetsen 
afgenomen. Bijna alle toetsen zijn achter de rug. Echter 
doordat er veel kinderen ziek waren in deze periode, kan 
het zijn dat niet alle toetsen bij bepaalde kinderen 
afgenomen zijn.  Een uitdraai met de uitslagen ontvangt 
u in het rapport van uw kind.  
 

Rapporten uit op 10 februari  
Op vrijdag 10 februari worden de rapporten uitgedeeld 
aan de kinderen van groep 3 t/m 8  In de week van 13 
februari nodigen we u uit voor een oudergesprek. Via 
Parro heeft u zich hiervoor al kunnen opgeven. Kinderen 
van groep 6 zijn ook aanwezig bij de gesprekken.   
 
Voor groep 8 starten de adviesgesprekken al in de week 
van 7 februari. Ook hierbij zijn de kinderen aanwezig. Wij 
nodigen u via Parro uit voor de gesprekken.  
Groep 1-2: met de ouders van kinderen die net voor of na 
de Kerst gestart zijn en met alle ouders van de kinderen 
in groep 2, houden we in de week van 13 februari 
gesprekken n.a.v. het ingevulde OVM.  

 
Carnaval 
De week van 13 t/m 17 februari zal weer in teken staan 
van Carnaval. Groep 8 is al druk met de prins en prinses 
verkiezing geweest.  
Op woensdag 15 februari is er een gekke haren en 
hoedendag. Deze dag mogen de kinderen met een leuk 
hoofddeksel of met een gek kapsel naar school komen. 
Deze dag zullen ook de prins en prinses van groep 8 aan 
de groepen worden gepresenteerd en zij zullen hun 
proclamatie voorlezen. 
Vrijdag 17 februari barst het feest los. De kinderen 
mogen die dag verkleed op school komen. Ze starten in 
eigen klas. Daar showen we elkaar onze carnavalskleding. 
Om half 9 zal de Jeugdraad van de Boemelburcht 
arriveren op onze school. Zij zullen voor de ingang van de 
school welkom geheten worden door onze prins en 
prinses. Daarna gaan ze mee naar binnen en zullen de 
kinderen in gemengde groepen allerlei 
carnavalsactiviteiten doen. Na de pauze. (kinderen 
nemen zelf fruit en drinken mee) zal Het Kofschip Got 

Talent🎤 starten in de hal. De kinderen kunnen dan van 
elkaars talenten genieten. Ze kunnen zich hiervoor 
aanmelden tot uiterlijk 8 februari!  
De winnaars kunnen een prachtige prijs winnen. De dag 
sluiten we af in eigen groep en we gaan met een 

polonaise de vakantie in. ALAAF!🎊🎭  

 
Sportactiviteit 
 
Tulpencursus Hockey Instuif bij  
Hockey Vereniging Zevenaar 
 
Voor jongens en meisjes uit Zevenaar en omgeving 
organiseert Hockey Vereniging Zevenaar (HVZ) ook dit 
jaar de VTC Tulpencursus Hockey Instuif. Tijdens deze 
jaarlijkse sportieve en gezellige introductiecursus kunnen 
kinderen van 5 tot en met 12 jaar gratis en vrijblijvend 
kennismaken met de hockeysport. 
 
De Tulpencursus bestaat uit drie trainingen op de 
zaterdagochtenden van 8, 15 en 22 april, telkens van 
9:30 tot 10:30 uur. In verband met de verwachte toeloop 
is het verzoek aan een ieder die wil meedoen, om 
ongeveer 15 minuten vóór aanvang aanwezig te zijn bij 
het clubgebouw van HVZ op Sportpark Hengelder.  
Mede dankzij onze sponsoren is deelname aan de 
Tulpencursus kosteloos. 
 
Traditiegetrouw zorgt HVZ voor gezellige ochtenden, 
waarbij veel te doen zal zijn op en langs de hockeyvelden. 
Onder de enthousiaste begeleiding van spelers van het 
eerste Heren- en Dames hockeyteam worden de 
kinderen spelenderwijs een aantal beginselen van het 
hockey bijgebracht. Heb je geen hockeystick? Geen 
probleem, want tijdens de Tulpencursus kun je die lenen. 
Word je na de Tulpencursus lid, dan ontvang je een 
waardebon voor een gratis hockeystick. 
Meedoen? Meld je aan via:  
tc-jeugd@hvz.info of kijk op www.hvz.info 
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ma 6 13 20 27 6 
   Studiedag alle kinderen 

vrij 
Adviesgesprekken 
groep 8 
Oudergesprekken 2 
t/m 7 

Voorjaarsvakantie Oudergesprekken  
groep 6 

Nieuwsbrief maart 
komt uit 
 
 

di 7 14 21 28 7 
 Nieuwsbrief februari 

komt uit 
Adviesgesprekken  
groep 8 

Adviesgesprekken 
groep 8 
Oudergesprekken 2 
t/m 7 

Voorjaarsvakantie Oudergesprekken  
Groep 6 

 

wo  8 15 22 1maart 8 
 

Adviesgesprekken  
groep 8 

Gekke haren en 
hoeden dag.  
Ouders groep 1-2 op 
visite bij de kleuters. 
Afsluiting thema 
feest.  
Adviesgesprekken 
groep 8, 
oudergesprekken 2 
t/m 7 

Voorjaarsvakantie Oudergesprekken  
Groep 6 

 

do  9 16 23 2 9 
  Adviesgesprekken  

groep 8 
Adviesgesprekken 
groep 8, 
oudergesprekken 2 
t/m 7 

Voorjaarsvakantie Oudergesprekken  
groep 6 

  

vr  10 17 24 3 10 
    Rapporten uit  Carnaval op school. 

Iedereen mag 
verkleed komen.  
Eten en drinken  zelf 
meenemen. 
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