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Mondriaanpiet in groep 4

Beste ouders, verzorgers
Deel één van dit bijzondere jaar zit er alweer bijna op: de kerst is in zicht. Deze week vroeg mijn bestuurder
me om een inschatting hoe vaak we klassen naar huis hebben gestuurd en hoeveel medewerkers corona
gehad hebben sinds de zomer. Dat antwoord is bijna ongelofelijk nul. Wij houden ons zeer ruim aan de
voorgeschreven maatregelen en bij twijfel nemen we het zekere voor het onzekere. Dat betekent soms ook
dat wij keuzes maken die andere scholen anders maakten. Het is helemaal niet mijn stijl normaal gesproken,
deze zeer voorzichtige aanpak. Maar als de gezondheid in het geding is zijn er ineens andere prioriteiten. Ik
hoop dat deze aanpak blijft lonen en we op deze manier gezond blijven met elkaar. Zo kunnen alle kinderen
steeds naar school blijven komen en kunnen zij optimaal blijven ontwikkelen….
Bovenstaand stuk had ik maandagochtend al geschreven. En toen werd het maandagmiddag en kwam
ineens het onverwachte bericht dat wij per woensdag gaan sluiten. Dit nieuws kwam voor ons uit de lucht
vallen. Momenteel zitten wij middenin de -voorlopig- laatste schooldag met kinderen ín de school. Het
Kerstontbijt, de pastor in de school, het is stemmig en de sfeer is opgewekt. Heel feestelijk en uitgelaten
zelfs. Alsof we iets te vieren hebben. Maar dat hebben we eigenlijk ook. We hebben het in de periode van de
zomer tot de kerst heel goed gedaan. Daar mogen we trots op zijn. En ook de komende periode voor het
thuisonderwijs gaan we weer voortvarend organiseren. Vandaag gaan alle devices met de kinderen van
groep 3 t/m 8 mee naar huis. Zodat ouders thuis zelf op hun eigen computer kunnen werken en alles samen
door kan gaan tijdens de lockdown. Samenwerkend komen we er wel!
Nu ga ik weer verder aan de slag met het kwaliteitsplan dat u morgen van mij krijg, en met alle zaken die wij
intern moeten regelen. Voor nu wens ik alle ouders, verzorgers en kinderen alvast een hele fijne gezellige
kersttijd en een mooie jaarwisseling alvast. En succes met het begeleiden van het thuisonderwijs vanaf 4
januari. Mocht u ergens tegenaanlopen zie u graag in mijn online koffiemomentjes tijdens de lockdown twee
keer per week, namelijk op maandag én donderdagochtend: link (terugkerend)
Warme kerstgroet, Maartje

Nieuwe website
Zoals u bij de presentatie van ons schoolplan al hoorde, hebben wij sinds kort een nieuwe website. Er wordt
aan de achterkant nog gewerkt aan de inhoud en op termijn zullen ook filmpjes toegevoegd worden. Maar
wij zijn nu al heel trots op de nieuwe site. Neemt u bijvoorbeeld eens een kijkje bij ons team via
https://www.hetkofschip.nl/ons-team of bij de groepen via https://www.hetkofschip.nl/groep-1-t-m-8/.
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Nieuwe naam voor werkgroep nieuwbouw Het Kofschip
Ongeveer een jaar geleden heeft Het Kofschip een werkgroep opgericht, waarin betrokken ouders
constructief meedenken in het nieuwbouwproces. Het doel van deze vorm van ouderparticipatie was om de
school uiteindelijk naar passende nieuwbouw te helpen.
Er is echter verwarring ontstaan, omdat er vanuit de door school opgerichte werkgroep ook acties zijn
ondernomen, waarin de school niet is meegenomen.
Daarom is in goed overleg besloten om de naam van de door school opgerichte werkgroep nieuwbouw aan
te passen naar: Adviesgroep Nieuwbouw Het Kofschip.

Benoeming voorzitter College van Bestuur Onderwijsgroep Amstelland
Met ingang van 1 februari 2021 zal Ineke van der Linden aantreden als voorzitter van
het College van Bestuur van Onderwijsgroep Amstelland. Zij volgt Marlies Verkuijlen
op, die in augustus vertrok.
Ineke was vanaf 2013 voorzitter van het College van Bestuur van ROC TOP in
Amsterdam, daarvoor was zij zeven jaar voorzitter van de Faculteit Economie en
Management van de Hogeschool van Amsterdam.
De Raad van Toezicht is verheugd deze ervaren bestuurder te kunnen benoemen.
We menen met mevrouw Van der Linden een enthousiaste, verbindende bestuurder
te hebben gevonden, met een groot onderwijshart en die zich bijzonder verheugd op
een nadere kennismaking en verdieping in het primair onderwijs.

Deze maand verwelkomen wij:
Evynne Srebovt, Thije, Michiel en Gianna Schultz
Wat leuk dat jullie bij ons op Het Kofschip zijn gekomen!

Deze maand nemen wij afscheid van:
Lili Louvet, Jelmer en Selina de Kuiper
Wij wensen je veel plezier op de nieuwe school!

Geboren:
De gezinnen van Het Kofschip worden regelmatig uitgebreid met een broertje of een zusje. We vinden het
leuk om daarvan op de hoogte te worden gebracht. Zou u daarom een geboortekaartje of geboorteberichtje
naar school willen sturen wanneer er gezinsuitbreiding is geweest? Dan vermelden we dat in de nieuwsbrief
en kunnen wij u feliciteren met de geboorte van uw zoon of dochter.
In de afgelopen periode zijn de volgende kinderen geboren:
Vaiana, zusje van Abigaïl
Eli, broertje van Lily
Nefertiti en Nefertari, zusjes van Ariëlla en Shekhinah
Alle ouders heel hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van de kinderen!

2x Artikel in Weekblad voor Ouder-Amstel:
De afgelopen periode stond Het Kofschip twee keer in het Weekblad voor Ouder-Amstel.
Schoolleiders zijn het eens
In het Weekblad voor Ouder-Amstel van woensdag 2 december stond een artikel waarin Maartje (directeur
Het Kofschip en Marleen (directeur Amstelschool) uitleggen waarom twee scholen in 1 gebouw huisvesten
goed kan zijn voor het onderwijs. Wilt u het artikel lezen:
https://www.weekbladvoorouderamstel.nl/reader/60051#p=12
Het Kofschip verbetert onderwijskwaliteit en zet kind centraal
In de online versie van Weekblad voor Ouder-Amstel stond op 10 december een artikel over het nieuwe
schoolplan van Het Kofschip. Hieronder de link naar dat artikel:
https://www.weekbladvoorouderamstel.nl/lokaal/onderwijs/380305/het-kofschip-verbetert-onderwijskwaliteiten-zet-kind-centraal
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Schoolplan op Facebook en in nieuwsbrief
21e eeuwse vaardigheden: Splitsen in groep 3
Rekenen saai? Al lang niet meer.
Vorige week nog ging groep 3 aan
de slag met splits-bussen. Op welke
manieren kun je een getal allemaal
splitsen? Dinsdag begonnen en
vrijdag was het af. De kinderen die
al klaar waren met hun bus, kregen
een extra taak. Twee werden
controleurs (klopten de
splitsingen?), twee anderen decorateurs (tentoonstelling inrichten) en de
rest werd helper, zodat we allemaal op tijd klaar zouden zijn. En dat is
gelukt. Teamwork!
Rekenen met schaal in groep 7
De afgelopen periode heeft groep 7 geleerd hoe je kunt
rekenen met schaal. Na al dat oefenen op de computer
mochten ze laten zien of ze het echt snapten. Ze kregen een
groot vel met ruitjes waar ze een plattegrond van hun
droomappartement op mochten maken. De schaal was 1 : 50.
Het appartement mocht ongeveer 150 m2 worden. Het moest
een leefbaar appartement worden, waar ze ook echt in zouden
kunnen wonen. Grappig om te zien dat sommige kinderen een
zwembad etc. in hun appartement hadden getekend.
Escape Room! Groep 5
Help! Hebben we in groep 5 prachtige schoenen geknutseld om morgen te
zetten... heeft een Piet ze uit de klas gehaald
. Van de Sint hebben we
een lijst gekregen met welke Pieten er in Ouderkerk aan de Amstel zijn
geweest. Kunnen wij ontdekken wie onze schoenen heeft? Door het
oplossen van verschillende opdrachten, ontvangen we tips over de dader...
Gelukkig zijn we er samen uit gekomen en kunnen we morgen gewoon
onze schoen zetten
#samenwerken #uitdaging #plezier

Leraarondersteuner juf Sandra:
Als leraarondersteuner zijn mijn werkzaamheden zeer divers. Zo ondersteun ik
individuele leerlingen maar sta ik soms ook voor een hele groep. Afgelopen
week heb ik met groep 8 hologrammen gemaakt en enkele dagen daarna ging
ik met de kleuters uit de Kikkergroep aan de slag met pepernoten bakken.
Superleuk! Nooit saai!
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Schoolhond
Graag willen wij onze nieuwe kindervriend Joop aan u
voorstellen. Joop is de hond van juf Sanne (groep 8) en komt op
de woensdagen mee naar school. Joop slaapt dan heel veel in de
bench. Deze staat in het lokaal van juf Sandra. Ook is hij in de
klas en loopt hij heel soms even langs de andere klassen om
gedag te zeggen. Hij wordt uitgelaten door een juf en als het kan
mag er een kind mee om even lekker een blokje om te lopen. In
de klas en op school hebben wij goede afspraken met elkaar
gemaakt over het aandacht geven aan en omgaan met Joop. De
kinderen gaan hier super goed mee om vinden wij. Mochten er
vragen of opmerkingen zijn, willen wij u vragen deze bij de
leerkracht van uw kind aan te geven.

Nieuw MR-lid
Wat een leuke school is dit toch! Ik ben blij dat ik vanaf nu onderdeel ben van haar enthousiaste MR-team!
Ik stel mij graag even voor in deze nieuwsbrief. Mijn naam is Nicky en ik ben moeder van 3 kinderen, Abigaïl
(5), Benji (3) en Vaiana (8 weken). Abigaïl zit in groep 2A bij juf Annietha en Benji start na de zomervakantie.
In het dagelijks leven ben ik Global Talent Manager bij HARMAN, voor deze functie heb ik 8 jaar als HR
manager EMEA gewerkt. Daarnaast, in mijn vrije tijd, werk ik als vrijwilliger bij Brandweer AmsterdamAmstelland en ben ik al 9 jaar lid van de Onderdelen Commissie van haar OR.
Zoals je ziet heb ik in mijn hoofdberoep en vrijwilligerswerk een sterke link met Medezeggenschap en
natuurlijk als ouder ben ik ook sterk verbonden met het reilen en zeilen van de school. Ik hoop met mijn MRaanmelding een nuttig steentje zal bijdragen! Spreek mij gerust aan op het schoolplein mocht je meer te
weten willen komen!

Bedankt OuderRaad
Elk jaar ontvangen de leerkrachten een budget om een
Sinterklaascadeau voor de groep te kopen. De leerkrachten
kunnen daardoor zelf bedenken wat de groep nodig heeft. Dat
verschilt per groep: bij de kleutergroepen wordt bijvoorbeeld het
playmobil aangevuld, bij andere groepen worden er reken- of
taalspellen gekocht. Langs deze weg willen de juffen en meester
van Het Kofschip de OR bedanken voor hun bijdrage aan dit
cadeau!
Het budget voor de groepscadeaus wordt betaald van de bijdrage
die de OR ontvangt van de ouders.

Jeugdfonds Sport Amsterdam
Wil je sporten bij een club of zwemmen om je diploma te halen, maar heb je te weinig geld
om de contributie te betalen? Dan kan je een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport
Amsterdam. Het fonds betaalt de contributie en de benodigde spullen of kosten voor
diplomazwemmen als je tijdelijk of langdurig weinig inkomen hebt. Als je een stadspas hebt,
een uitkering hebt, zzp'er bent met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de
coronacrisis geldzorgen hebt: het Jeugdfonds Sport Amsterdam kan je helpen!
Hoe werkt het?
Een aanvraag kan:
- Via een ‘intermediair’
Bij Het Kofschip is dat Astrid Bouquet, administratief medewerkster. De aanvraag wordt samen met jou
online ingediend.
- Via www.stichtingsina.nl/sport
Je doet dan online zelf een aanvraag. De intermediairs van stichting ‘Samen is niet alleen’ nemen contact
met je op over de status van de aanvraag.
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Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport Amsterdam vergoedt maximaal € 300,00 voor contributie en attributen. Hogere kosten
voor jaarcontributie komen voor rekening van de ouders. Zorg dat je het juiste contributiebedrag aanvraagt.
Voor diplomazwemmen worden vaste bedragen vergoed. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt de
bijdrage rechtstreeks aan de club betaald. Je ontvangt zelf geen geld. Heb je ook spullen nodig? Vraag die
direct aan bij de aanvraag. Je ontvangt dan een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij
een winkel of de sportclub zelf als daar attributen worden uitgegeven.
Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport Amsterdam? Lees hier verder:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/

Kerstontbijt
Vanmorgen hebben alle leerlingen van Het Kofschip
op school hun kerstontbijt gegeten.
Ze hadden allemaal een schoenendoos in kerstsfeer
versierd en daarin hun ontbijt meegenomen.
De leerkrachten hadden hun klas de tafels gedekt,
de openhaard aangestoken en de kerstverlichting
aan gedaan. Pastor Brussee is na het ontbijt langs
geweest om het kerstverhaal te vertellen. En de
leerlingen hebben een Kerstlied gezongen.
In de middag hebben de leerlingen van groep 1 t/m
4 een modeshow gehouden in het ruim. Zo hebben
we er een heel gezellige dag van gemaakt!
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Scholensluiting, leerlingen krijgen digitaal
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Oudergesprekken/Adviesgesprekken

Kerstvakantie t/m 1-1-2021
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Oudergesprekken/Adviesgesprekken
Vanaf deze week krijgt groep 1 t/m 4 op vrijdag
ook ’s middags onderwijs
Start Nationale Voorleesdagen

Oudergesprekken

Het Team van Het Kofschip
Wenst u
Heel fijne Kerstdagen
En een Gezond Nieuwjaar!
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