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Carnaval 2023! 
Wat was het een geslaagde 

carnavalsochtend op Het Kofschip! De 

kinderen hebben op deze dag naast onze 

eigen prins Kik en prinses Arsema ook 

kennisgemaakt met de Jeugdraad van 

Boemelburcht.  

Na de ontvangst gingen alle leerlingen, 

in samengestelde groepjes van kleuters tot en met groep 

8,  aan de slag in de lokalen. Hier waren allerlei leuke 

activiteiten.  

Daarna volgde voor de groepen 3 - 8 ‘Kofschip Got 

Talent’. Wat een ongekende talenten hebben wij op 

school. Toppers zijn het! De winnares was Remi uit groep 

5. Zij mocht de wisselbeker in ontvangst nemen.  

De afsluiting hield ieder in de eigen groep. Met een 

gezamenlijke polonaise gingen we de vakantie in.  

Voor de kleuters was er deze ochtend een gezamenlijke 

activiteit met de peuters van Zonnekinderen. De kinderen 

hebben maskers gemaakt, op de minikermis gespeeld en 

sommige leerlingen werden geschminkt. Ook zij gingen 

aan het einde van de ochtend in polonaise de vakantie in. 

Mede dankzij de hulp van een groot aantal ouders 

hebben we er een geslaagde ochtend van kunnen maken. 

 
A&A 
In de afgelopen periode is er tijdens de lessen A&A 
gewerkt aan het thema Opart. U heeft de werkstukken 
die zijn gemaakt vast al in de klassen gezien. Op de Wall 
of Fame hangt een selectie van de mooiste kunstwerken 
uit de verschillende groepen.  

    
Links groep 6: Opart in de 
stijl van Henrique Matos. 
Rechts groep 1/2C: 
onderzoek naar de invloed 
van kleuren op elkaar, net 
als Josef Albers.    

 

 
 

 
 
 
 
 
Grote Rekendag  
Op woensdag 29 maart is de landelijke Grote Rekendag.   
Deze dag staat voor groep 1 tot en met 8 helemaal in het 
teken van rekenen. Het is een dag van onderzoekend 
leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat 
rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die 
laat zien hoe leuk rekenen kan zijn.  
Het thema voor dit jaar is De Afvalparade. De leerlingen 
gaan aan de slag met uitdagende opgaven die te maken 
hebben met het verwerken, hergebruiken en 
verminderen van afval. Daarnaast wordt op een creatieve  
manier iets moois gemaakt van afval, uiteraard 
voortdurend met aandacht voor rekenvaardigheden. 

 
Nationale Pannenkoek dag  
Op 17 maart 2023 is het Nationale Pannenkoek 
dag. Wegens Corona hebben we dit 
een aantal jaren niet kunnen 
doen. Hoog tijd dus om deze dag 
in ere te herstellen! 
Op 17 maart bakken leerlingen samen 
met ouders thuis pannenkoeken voor 
ouderen in Zevenaar en brengen deze ook 
rond.  
 
Kinderen en ouders 
Helpen jullie mee? Woont je opa of oma in de buurt of 
heb je een lieve buurman of buurvrouw die we blij 
kunnen maken met een pannenkoek? Vraag of ze op 
vrijdag 17 maart twee pannenkoeken van Het Kofschip 
willen ontvangen. Geef hun naam en adres door aan: 
sandra.loeters@liemersnovum.nl.  Wij zorgen dat het 
geregeld wordt! 
Deze pannenkoek dag actie wordt mede mogelijk 
gemaakt door 

 
Zevenaar 
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Muziekpresentatie groep 4-8 
Maandag 20 maart laten de leerlingen van groep 4 t/m 8 
hun muzikale kunsten horen tijdens een eindpresentatie 
in het Musiater. Natuurlijk kunt u daar als 
belangstellende bij zijn. De zaal is open vanaf 9.50 uur, de 
voorstelling begint om 10.00 uur. De presentatie duurt 
ongeveer 45 minuten. Toegang is gratis.   
 

Studiedag en aansluitend paasweekend 
Op donderdag 6 april hebben alle scholen die 
aangesloten zijn bij Liemers Novum een gezamenlijke 
studiedag. Dat geldt dus ook voor Het Kofschip. De 
leerlingen zijn die dag vrij.  
Aansluitend is er Goede Vrijdag (7 april) en Pasen (9 en 
10 april). Op dinsdag 11 april zien we alle kinderen dan 
weer op school.   
 

Verkeersexamen groep 7 
Op donderdag 30 maart maken de leerlingen van groep 7 
het theorie-examen verkeer  

 
Rookvrije generatie 

De omgeving rond de school is een 
rookvrij gebied. Vanuit de stelling ‘Op 
weg naar een rookvrije generatie’ is het 
niet gepast om te roken als er kinderen 
in de buurt zijn. Wij vragen daarom van 
u als ouders goed voorbeeldgedrag.  

Helaas zijn er toch nog ouders die rondom de school, 
bijvoorbeeld op de parkeerplaats, staan te roken. Dat is 
zeer onhandig omdat hier zoveel kinderen lopen. Wij 
verzoeken u dringend, in het belang van alle kinderen, 
niet te roken in de omgeving van onze scholen en 
opvang. Mede namens de kinderen, bedankt voor uw 
medewerking. 

 
Opbrengst actie 555 
Dankzij de hulp van verschillende kinderen heeft de 
flessenactie voor Giro 555 ruim € 170 opgebracht. Met 
een aanvullende bijdrage vanuit school kunnen we € 200 
overmaken naar Giro 555. Iedereen die aan deze actie 
heeft deelgenomen heeft: bedankt voor jullie bijdrage.  

 
 
 
PD afval scheiden op onze school 
Vanaf nu kunnen leerlingen en medewerkers op IKC 
Platanenlaan hun lege plastic verpakkingen en 
drankenkartons scheiden. In alle klassen staan hiervoor 
speciale inzamelbakken. Zo zorgen we samen voor een 
beter milieu én leren we de kinderen tegelijkertijd over 
de waarde van afval.  
 

Goed voor onze toekomst 
We vinden het belangrijk om 
kinderen bewust te maken van onze 
leefomgeving, het milieu en het 
dreigende tekort aan grondstoffen. 
Het apart inzamelen van lege plastic verpakkingen en 
drankenkartons (PD-afval) hoort daar bij. Door 
verpakkingen te scheiden, helpen we afval te veranderen 
in grondstof. Zo zijn er minder nieuwe grondstoffen 
nodig zijn.  
Natuurlijk is het nog beter om afval helemaal te 
voorkomen. Hoe minder lege plastic verpakkingen en 
drankenkartons we inzamelen, hoe beter. Geef uw 
kind(eren) daarom liever brood en fruit mee in een 
trommel of herbruikbare boterhamzak. Drinken kunt u 
meegeven in een bidon, hervulbare fles of schoolbeker. 
Het PD-afval wordt opgehaald door de afvalinzamelaar. 
Daarna wordt het gesorteerd en door gespecialiseerde 
en gecertificeerde recyclebedrijven verwerkt tot 
grondstoffen voor nieuwe producten.  
Meer weten over het inzamelen? Kijk op 
http://www.afvalgoedgeregeld.nl/ 

 

Week van de Techniek 

In de periode van 13 tot 31 
maart 2023 besteden alle 
groepen op alle scholen van 
LiemersNovum aandacht 

aan techniek. De week van de techniek wordt ons 
aangeboden door het Liemers College en het Candea 
College.  
De basisscholen nemen deel aan een gevarieerd 
programma dat bijdraagt aan de promotie van techniek 
bij jonge kinderen. Van 13 t/m 17 maart stijgen we op 
met de Spacebus van André Kuipers en we landen op 30 
maart met Girlsday. 

http://www.afvalgoedgeregeld.nl/
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