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Beste ouders,   
Het jaar is alweer een paar weken begonnen. Na de zomer hoopten wij nog verder te versoepelen. Maar de 

coronabesmettingen liepen op, met name onder jongere mensen. Dus helaas nog steeds geen ouders in de 

school en veel tradities die niet doorgaan. Dit vraagt om een voorlopig blijvend andere aanpak: nog steeds 

veel digitaal. Best een teleurstelling voor ons; heel graag hadden wij met u in een live event ons nieuwe 

schoolplan gedeeld en gevierd. En heel graag hadden we de start van het jaar met u willen vieren met 

muziek en plezier op het plein. Heel graag had ik eindelijk de ouders beter willen leren kennen. In plaats 

daarvan vooral veel nieuws in platte en geschreven vorm. Dit wordt niet altijd even goed gelezen en ook 

zorgt de eenzijdigheid ervan soms voor onduidelijkheden. Ik werk hard aan betere vormen van 

communicatie. Inmiddels denken de MR en OR mee en heb ik een communicatiestudente aangenomen die 

een paar uur per week gaat helpen om onze communicatie en PR goed op te zetten. We maken een nieuwe 

website met filmpjes, gaan een digitaal ouder inloopuurtje opzetten, zullen de school online gaan profileren, 

en willen dus dat mooie schoolplan de wereld in helpen. Want al zijn we zo trots op de digitaliseringsstappen 

die we vorig jaar gemaakt hebben, al die ontwikkelingen waren slechts een middel om de kwaliteit van taal 

en rekenen op individueel niveau zo goed mogelijk te krijgen, zodat we ruimte zouden krijgen in de dag om 

betekenisvol en toekomstgericht thematisch onderwijs te kunnen bieden. Met thematisch onderwijs denken 

wij aan samenhangend en natuurlijk leren, sociale en culturele en kunstzinnige vaardigheden ontwikkelen, 

kritisch en creatief leren denken en aan persoonsvorming. Hier zijn wij, achter die voor u helaas gesloten 

deuren, hard mee aan het werk. Dat willen wij met u en de rest van de wereld kunnen delen. Zodat men net 

zo enthousiast kan worden als wij over onze mooie, kleinschalige, professionele en persoonlijke school. 

Wordt vervolgd... Voor nu in ieder geval nogmaals het verzoek: blijf mij mailen, ik bel u graag terug! 

Maartje 
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Verzuim 
De leerlingen hebben het afgelopen schooljaar veel onderwijstijd gemist door het sluiten van de scholen. 

Ook in huidig schooljaar moeten zij meer onderwijstijd missen doordat zij thuis moeten blijven bij milde 

klachten, of omdat de leerkracht er niet altijd kan staan. Wij vinden daarom het meer dan ooit belangrijk dat 

u de leerplichtafspraken goed nakomt. In de bijlage een brief van de leerplichtambtenaren van onze school. 

Tevens vindt u in de bijlagen de nieuwste versie van de beslisbomen om te beslissen of uw kind wel of niet 

naar school mag. 

Verzuim is ook een groot probleem onder de medewerkers van Het Kofschip. Tot nu zijn er de eerste paar 

weken al 6 coronatesten afgenomen bij (gezinseden van) medewerkers (steeds negatief gelukkig) en wisten 

we het steeds net te redden met de opvang van de groepen. Nu wij sinds dit jaar bij de aanvang nog maar 

169 kinderen hebben (een groep 8 is eraf gegaan), moeten wij heel hard werken om met beperkte middelen 

en beperkte mankracht, de school draaiende te houden. Wij hebben ook intern een beslisboom gemaakt bij 

verzuim van een leerkracht. In veel gevallen lukt het vervangen van de leerkracht in ieder geval 1 dag, 

daarna zal in veel gevallen thuisonderwijs plaats moeten vinden. Het is dan ook van het allergrootste belang 

voor iedereen om te zorgen dat de leerkrachten zoveel mogelijk rechtop blijven staan, ook in het komende 

griepseizoen. Werkdruk verlagen kan hierbij helpen. De directie is doorlopend in beraad om te bekijken hoe 

alle leerkrachten steeds met zoveel mogelijk plezier en beperkte werkdruk naar school kunnen komen.  

Nu hard duimen dat de griepgolf ons spaart! 

 

Even voorstellen: Dionne Spaltman 
Hallo allemaal, mijn naam is Dionne Spaltman. Ik ben een tweedejaars student 

Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ongeveer 

tegelijkertijd met het ingaan van de quarantaine maatregelen, ben ik samen met 

mijn ouders en broer verhuisd naar Amsterdam. Vanaf deze week ga ik voor  

Het Kofschip werken, met name om communicatie- en PR gerelateerde zaken  

te regelen. Zoals bijvoorbeeld het schrijven van teksten voor op de website van  

de school en de schoolgids. Ik zal ongeveer een dag in de week komen werken, 

deels thuis en deels op school. Ik heb heel veel zin om bij Het Kofschip te gaan 

werken! 

 

Bestuurswissel 
Marlies Verkuijlen heeft een mooie nieuwe uitdaging gevonden en heeft ons per 1 september verlaten.  

Wij wensen haar veel succes met de nieuwe uitdaging en danken haar voor alle inzet voor Het kofschip.  

Per 15 augustus is Ben Kuiper benoemd tot interim voorzitter van Het College van Bestuur van 

Onderwijsgroep Amstelland. Ondertussen is de procedure opgestart om een passende nieuwe vaste 

bestuurder te vinden.  

 

Nieuwbouw 
De afgelopen weken is het nieuwbouwproces weer opgestart. U kreeg het verzoek al via de directie maar 

hierbij nogmaals de vraag: meldt u aan voor de meedenkavond op 22 september om 19u30. We gaan 

samen de (bouw)criteria vastleggen die meegenomen worden in een mogelijk vooronderzoek. 

 

Schooltijden 
De vraag of we weer naar de oude tijden kunnen gaan leeft bij sommigen. Helaas kan dit niet zomaar, onder 

andere omdat de TSO invulling niet kan zijn zoals vóór corona, de BSO tijden dan ook aangepast moeten 

worden, het in belang van de kinderen is dat deze eerst volgende wijziging blijvend is (zolang de kaders van 

de overheid dat toelaten) én omdat de leerkrachten dan meer werkdruk ervaren. De details hierover lichten 

wij binnenkort toe. Wij zijn samen met de MR hard bezig met een plan voor de wijziging van de schooltijden. 

U ontvangt hier op korte termijn bericht over. 

Wat wij wel heel belangrijk vinden, dat u ondertussen niet in problemen komt met uw werk. Wij vragen 

daarom de ouders van de groepen 3,4,7 en 8 die de inloop om 8u35 te laat ervaren, gebruik te maken van 

de inloop van de groepen 1, 2, 5 en 6 om 8u20. Deze leerlingen kunnen dan alvast in het lokaal rustig een 

boekje lezen tot de rest er is. Om de aanmeldingen voor deze maatwerk inloop goed te kunnen monitoren, 

dient u zich hiervoor aan te melden bij directie.hetkofschip@ogamstelland.nl. Indien u eerder hierover 

gemaild heeft en er toen nog geen oplossing was, vragen wij u nogmaals te mailen.  

mailto:info.hetkofschip@ogamstelland.nl
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Ouders in school/op schoolplein 
De MR en OR mogen weer met strikte regels en afspraken de school in. Ook rondleidingen en specifieke 

oudergesprekken met directie of IB kunnen in de school op afspraak plaatsvinden. 

De ouders op de onderbouw mogen weer tot aan de muurtjes op het schoolplein komen.  

 

Brief van de MR 
Beste ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers van Het Kofschip,  

Vanuit de MR wensen we iedereen betrokken bij Het Kofschip allereerst een heel goed schooljaar toe.  

Het zijn nog steeds tijden waarin onzekerheid en maatregelen de (school-) dagen beheersen. Zo ook voor 

de school. Gelukkig is het niet meer zo dwingend als voor de zomervakantie en we hopen dat het zo 

blijft. We volgen de genomen maatregelen binnen de school op de voet en geven waar nodig (ongevraagd) 

advies of instemming. Dat we voorlopig nog niet klaar zijn met het Covid-19 virus en deze maatregelen is 

iedereen duidelijk.  

In ieder geval spreken we onze complimenten uit naar hoe de Directie, Leerkrachten en ondersteunend 

personeel, het thuisonderwijs in het vorig schooljaar op professionele wijze en nagenoeg naadloos 

aansluitend op de gewone schooldagen in zeer korte tijd heeft opgezet! Ga er maar aanstaan.  

De MR is bezig met een jaarplan waarin we samen met Directie kijken naar onder andere:  

- een gestructureerde samenwerking;  

- hoe de nieuwbouw op een juiste manier op te pakken.  

Daarbij zullen we ouders, leerlingen en medewerkers wederom betrekken bij en informeren over hetgeen we 

voor de school moeten en mogen doen vanuit onze rol.   

We hebben een nieuw lid in de oudergeleding van de MR: Jillis Kriek. Na het vertrek van ouder Katie 

Roosemalen ontstond er een vacature en daar heeft hij zich als kandidaat voor opgegeven. Aan het begin 

van dit schooljaar was hij de enige kandidaat en daarmee is hij automatisch aangenomen en zijn 

verkiezingen niet nodig. Hij stelt zichzelf voor in onderstaande brief.  

Indien u vragen heeft aan de MR, kunt u ons bereiken via mr.hetkofschip@ogamstelland.nl 

 
Even voorstellen: Jillis Kriek, nieuw MR-lid 
Bij deze wil ik mezelf even voorstellen als nieuw lid van de MR oudergeleding.  

Mijn naam is Jillis Kriek, geboren Amsterdammer die wegens gezinsuitbreiding zonder enige heimwee is 

verhuisd naar dit dorp in de randstad.  

Wij zijn er erg blij mee dat onze kinderen (Sophia van 5, nu in groep drie en Louise van 2, nu op Pinkeltje) nu 

fijn buiten kunnen spelen en dat er meer interactie is dan in de stad in een schoner milieu.  

Zelf ben ik ZZP’r en al twintig jaar werkzaam in bouwsector waar ik veelal het ontwerp doe, het traject uitzet 

en daarbij zelf de meubels vervaardig. Mijn opdrachten komen vooral uit de horeca branche en particulieren. 

Ik ben ook mede-eigenaar geweest van een meubelwinkel en een restaurant waar ik zelf in de keuken stond.  

Het leek mij leuk om bij de MR te gaan zodat er meer binding ontstaat met de school en het dorp.  

Mijn kennissenkring bestaat voor een groot deel uit mensen die een functie binnen basisscholen vervullen of 

werkzaam zijn in de gezondheidszorg.  

De basisschool is naar mijn idee een belangrijke basis en medebepalend voor het het verdere 

levensverloop. De rol ervan wordt wel eens onderschat.  

Ik zal mij inzetten verbinding te maken tussen de verschillende schakels binnen de school en streven naar 

een zo fijn mogelijk leefomgeving voor iedereen.  

Groetjes, Jillis. 

 
De GMR zoekt nieuwe leden!   
Beste ouder, 

Wil je bijdragen aan de kwaliteit en toekomst van alle scholen binnen de Stichting Onderwijsgroep 

Amstelland? Denk en beslis dan mee! 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Amstelland zoekt nieuwe 

leden. 

Wat doet de GMR? 

De GMR vertegenwoordigt alle ouders en alle personeelsleden van de 11 scholen binnen Onderwijsgroep 

Amstelland. Zij toetst het door de stichting gevoerde beleid en is betrokken bij de beleidsontwikkeling van de 

stichting en daarmee van de scholen. Het gaat dan om zaken als bovenschools personeelsbeleid, de 
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strategische koers van de stichting en de financiële en organisatorische zaken rond de 11 scholen van de 

stichting. Voorbeelden hiervan zijn de begroting, het vakantierooster, het activiteitenplan en het 

bestuursformatieplan. De GMR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Elke school 

vaardigt een ouder/verzorger en een personeelslid af. De GMR heeft instemmingsrecht dan wel adviesrecht 

en is daarmee een volwaardige gesprekspartner van het College van Bestuur van de Onderwijsgroep 

Amstelland. 

In de GMR en dan? 

Als GMR-lid kun je rechtstreeks bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs van stichting Onderwijsgroep 

Amstelland. Daarbij ben je de voelsprieten voor wat er bij ouders en personeel leeft. Ongeveer 6 keer per 

jaar kom je als GMR bij elkaar om te overleggen. Dit betekent dat je gemiddeld op een klein uur per week 

moet rekenen qua voorbereidings- en vergadertijd.  

Wil je je kandidaat stellen?  

Als je je kandidaat wilt stellen voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dan kun je je tot en met 

vrijdag 2 oktober aanmelden via mr.hetkofschip@ogamstelland.nl. Spreek gerust een van de MR-leden van 

je school aan in de wandelgangen. 

Met vriendelijke groeten, 

MR KBS Het Kofschip 

Christienne van Gelder-Nibte - secretaris 

 
De Vuilnismannen-dag 
Op woensdag 26 augustus was het 

Vuilnismannen-dag op Het Kofschip.  
Het Kofschip maakt onderdeel uit van 

Onderwijsgroep Amstelland. De onderwijsgroep 

heeft de stakingsgelden van vorig jaar 

beschikbaar gesteld aan de scholen.  

We mochten deze gelden uitgeven binnen het 

thema ‘duurzaamheid’, een van de pijlers van de 

onderwijsgroep. Er zijn mooie afvalbakken 

gekocht die gericht zijn op het scheiden van 

afval: er is een bak voor plastic en blikken, restafval en GFT. Papier werd al apart gescheiden. Om deze 

bakken op een leuke manier te introduceren voor de leerlingen heeft Het Kofschip De Vuilnismannen laten 

komen. De Vuilnismannen maken muziek op alle soorten afval. Ze gebruiken bezems, containers, drums, 

olievaten enz. De leerlingen mochten zelf op emmers trommelen. U hebt de filmpjes vast voorbij zien komen 

op Parro. Het was een zeer geslaagde, muzikale dag. 

 

Gymleraar voor de groepen 1/2 
Een nieuw schooljaar en....een nieuwe meester voor de kleuters. Meester 

Gaby was al bekend bij de 

groepen 3 t/m 8 maar nog 

niet bij de kleuters. Maar 

nu....op donderdagmiddag 

geeft meester Gaby gym aan 

beide kleutergroepen. En dat 

was spannend maar vooral leuk!!! 

 

Groepen 1/2 naar Elsenhove 
Tjongejonge wat een geluk hadden met het weer 

            ...stralende zon!! 

Het was geweldig! De kinderen blij, dieren blij, moeders blij  

en de juf blij!! We gingen luchtjes ruiken, keutels zoeken, alle 

dieren aaien...als je durft         

Daarna even eten/drinken en de speeltuin in! Dit is toch wel één 

van de leukste dagen van het schooljaar                

mailto:info.hetkofschip@ogamstelland.nl
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Vakantiefoto’s in groep 4 
In groep 4 heeft iedereen zijn/haar eigen 

vakantiefoto getekend. De 3 leukste, gezelligste 

of lekkerste dingen uit de vakantie, zelf 

getekend. Nu genieten we van al die gezellige 

plaatjes aan onze muur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ONZE LEERLINGEN GAAN (DIGITAAL) OP PAD  
VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE! 
Vanaf woensdag 23 september a.s. gaan ruim 140.000 basisschoolkinderen 

in Nederland op pad voor de Kinderpostzegelactie. De leerlingen uit onze 

hoogste groepen doen dit jaar ook (weer) mee.  

Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: 

voor kinderen door kinderen!  

Voor wie gaan de leerlingen op pad? 

Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020 zetten basisschoolkinderen zich in om ruim 90.000 kinderen in 

Nederland te helpen aan een veilig thuis. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas die thuis te maken 

hebben met geweld, armoede of verslaving. Onvoorstelbaar toch?  

Al sinds 1924 zet Stichting Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen. Toen bood Kinderpostzegels 

Alles-in-1: Thema Afrika & Azië 
Het eerste thema waar we dit jaar aan werken  

is Afrika & Azië. We gaan de komende weken  

op avontuur door Noord-, Centraal-, en  

Zuid Afrika. We komen langs Turkije en het  

Midden-Oosten en sluiten de reis af met een  

trip door Zuid- en Oost-Azië.  

We maken kennis met de verschillende  

culturen in de werelddelen, en de prachtige,  

verschillende landschappen en dieren die daar  

leven. Wat zijn er veel verschillen met Europa.  

Prachtig om te zien en over te leren! 

Grote dieren knutselen, moskeeën kleien,  

henna tekenen, buikdansen, yoga en nog veel meer doe-activiteiten 

die passen binnen het thema zullen ook aan bod komen.  

We hebben er zin in! 

 
Cactussen in groep 5 
We praten over Afrika, soorten  

woestijnen en dieren in de  

Sahara.  

We hebben allerlei soorten  

cactussen gekleid: erg creatief!!  
 

Leeuw in groep 8 
Met de hele groep samenwerken 
aan een enorme leeuw! Wat een 
prachtig resultaat. 
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wees geworden kinderen als gevolg van de Spaanse Griep een helpende hand. Inmiddels zetten ze zich al 

vele jaren in voor kinderen in een benarde thuissituatie. Kwetsbare kinderen hebben het in de huidige tijd, 

waarin ze noodgedwongen veel meer thuis zijn, vaak nóg moeilijker. Daarom vragen zij juist in deze tijd 

extra aandacht voor deze groep. We zijn blij dat onze leerlingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren om 

deze kinderen zicht op een betere toekomst te geven!  

De verkoopbox 

Vanwege de geldende coronamaatregelen is de actie iets anders dan anders. De 

kinderen kunnen op gepaste afstand langs de deuren door gebruik te maken van 

de verkoopbox. De QR-code die hierop bestickerd wordt is dezelfde die je op de 

poster ziet op school. Zie je de poster hangen? Scan de code met je mobiel en 

doe een bestelling. De verkoop wordt opgeteld bij de verkopen van de groep en 

zo maakt de groep kans op een schoolreis naar Duinrell!  
Digitale Kinderpostzegelactie 

De kinderen kunnen dit jaar voor het eerst ook digitaal ‘langs de deuren gaan’.  

De kinderen spelen zelf de hoofdrol in de digitale actie, geregisseerd door Dylan 

Haegens, een bekende YouTuber onder de doelgroep. In plaats van aanbellen in de buurt, kunnen de 

kinderen ook digitaal langs de deuren gaan met een zelfgemaakte, persoonlijke videoboodschap. Zo kunnen 

de kinderen zich ook vanuit huis inzetten voor andere, kwetsbare kinderen. 

We wensen onze leerlingen heel veel plezier en succes!  

Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl. 

 

Oude rekenmethode naar Suriname 
Nu we dit schooljaar zijn overgestapt naar een 

vernieuwde rekenmethode konden de oude 

boeken en werkschriften weg. Maar zomaar 

weggooien? Nee, dat vonden we geen goed 

idee. Door te surfen op internet kwam juf 

Anoeska bij een organisatie terecht die de 

boeken naar een school in Suriname kon 

verschepen. Ze konden de boeken en 

werkschriften goed gebruiken. Juf Anoeska heeft 

in de vakantie ervoor gezorgd dat de boeken naar de organisatie zijn gegaan. 

 

Kalender 

    September      Oktober  

Di  15  Schoolreis (onder voorbehoud)  Do  8  Studiedag team, alle leerlingen vrij  

Wo  16  Studiedag team, alle leerlingen vrij  Vr  9  Studiedag team, alle leerlingen vrij  

Wo  23  Start Kinderpostzegels Ma  12  Herfstvakantie t/m 16-10-2020  

Wo  30  Start Kinderboekenweek        
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