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Beste ouders,   
Toen ik mijn vorige openingsstukje voor de nieuwsbrief schreef, zaten we net voor de kerstvakantie en was 

de scholensluiting net ingegaan. Inmiddels zitten we middenin de scholensluiting, we weten niet precies tot 

wanneer. Het lijkt er nu op dat het pas 8 februari gaat worden. Maar ook die datum kan weer wijzigen.  

Ook voor ons zijn het onzekere tijden. In de tussentijd zetten we er met elkaar de schouders onder.  

De noodopvang in samenwerking met Tante Kaatje loopt steeds voller, maar gaat nog goed. De kwetsbare 

kinderen krijgen extra individuele aandacht. En alle kinderen vanaf groep 3 zitten dagelijks in de online 

lesomgevingen. Zo kunnen de leerkrachten op afstand de voortgang goed bijhouden. Natuurlijk ontstaan er 

achterstanden, daar komen we niet onderuit. Maar wij hebben vertrouwen dat deze met onze aanpak tot het 

best haalbare beperkt zullen blijven. De leerkrachten werken zich een slag in de rondte: eerst uren achter 

elkaar online lessen geven, daarna oudergesprekken of vergaderingen. Het is aanpoten. Ik ben heel erg 

trots op ons team! En ook op u thuis! Samen komen we hier doorheen. Samen lukt het ons. Veel sterkte 

deze periode met het thuisonderwijs en de uitdagingen bij u thuis. Ik zie u heel graag binnenkort (online) 

weer eens. En ergens dit voorjaar weer aan de rand van het schoolplein, hopelijk.  

Hartelijke groeten, Maartje 

 
Zieke medewerkers 
Zoals u van ons gehoord heeft waren zowel de leerkracht van groep 8, als onze intern begeleider de 

afgelopen besmet met het coronavirus. Beiden zijn vorige week gestart met weer rustig aan wat uren 

opbouwen. Wij hopen dat hun herstel de komende weken voorspoedig zal verlopen en wensen hen beiden 

veel succes met het herstel.  

 

Uw suggesties zijn welkom 
Onlangs hebben wij onze nieuwe website gelanceerd. Wij vinden het belangrijk dat u als ouders snel  

en gemakkelijk alle gewenste informatie kunt vinden daarop. Wij zouden het fijn vinden om feedback van  

u als ouders te krijgen, mocht u iets op- of aan te merken hebben aan deze nieuwe website.  

Verder kampen wij de afgelopen 10 jaren met teruglopende leerlingaantallen. De groepen voor de komende 

jaren zitten soms maar half vol. Extra belangrijk dus om ons online goed te presenteren. Wij zijn daarom ook 

bezig met een presentatie video voor op de homepage van de website. Hierover leest u meer in onze 

volgende nieuwsbrieven. Mocht u tips voor ons hebben voor de werving van nieuwe leerlingen, horen wij  

u graag.  
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Communicatie met Het Kofschip, juist nu! 
Door Corona komen er geen ouders in school. Het is daardoor ook niet mogelijk om even binnen te lopen  

bij de leerkracht, directeur, ib-er en de administratie. Daarom nog even een oproepje om contact met ons  

te zoeken als u iets te vragen, vertellen of op te merken heeft. Alleen in goede samenwerking met de ouders 

kunnen wij het beste onderwijs voor elk kind voor elkaar krijgen.  

• De leerkrachten zijn goed bereikbaar via de Parro-app. Vraag de leerkracht u even te bellen als dat 

wenselijk is.  
• Directeur Maartje heeft tijdens de scholensluiting elke maandag- en donderdagochtend een online 

koffiemomentje via link (terugkerend) is verder bij voorkeur via de mail bereikbaar: 

directie.hetkofschip@ogamstelland.nl. Stuur even een kort bericht dan belt zij zo spoedig mogelijk terug. 

Vanwege de twee locaties, thuiswerken en parttime werken is dit de gemakkelijkste weg. Maartje werkt 

op ma, di, do en woe om de week. 
• Intern begeleider Hannah heeft tijdens de scholensluiting elke dinsdagochtend een online koffiemomentje 

via link (terugkerend). Zij is daarnaast ook het snelst te bereiken via mail: 

ib.hetkofschip@ogamstelland.nl. Zij belt u graag even terug. Hannah werkt op ma, di, vrij en woe om  

de week.  
• De administratie is bereikbaar op 020-4963305, keuze 3. Met de scholensluiting is de school beperkt 

telefonisch bereikbaar. Indien u het bandje krijgt, kunt u een mail sturen. Het emailadres is: 

info.hetkofschip@ogamstelland.nl. Astrid werkt op ma, di, woe en do tot 15u. Daarna zijn wij telefonisch 

niet goed bereikbaar en kunt u altijd beter mailen.  
Sinds januari sturen wij regelmatig een bericht in Parro, dat er een mail verstuurd is. Dit omdat een mail  

er soms tussendoor bleek te glippen.  

 

Samenvoegen alle groepen op het Turfstekerspad 
In eerdere berichten vermeldde wij al dat wij bezig zijn om te onderzoeken of wij met alle groepen naar het 

Turfstekerspad kunnen verhuizen (indien de situatie met corona dit toe zou laten). Dit onderzoek loopt nog 

steeds op de achtergrond. Eind deze maand hopen wij met wat meer specifieke berichtgeving te kunnen 

komen.  

 

Nieuwbouw: vooronderzoek naar locatie Bindelwijk kan gaan starten 
Op donderdag voor de kerstvakantie stemde de gemeenteraad positief voor het vooronderzoek naar de 

locatie Bindelwijk. De optie dat de sporthal naar een andere locatie in het dorp zou verdwijnen, maakt ineens 

veel meer mogelijk op de locatie Bindelwijk. Wij zijn heel blij met deze mooie ontwikkeling in het proces naar 

nieuwbouw. Binnenkort hoort u meer hierover.  

 

In deze nieuwsbrief verwelkomen wij: 
Gianni Schultz 

Michiel Schultz 

Thije Schultz 

Camille van Ruitenbeek 

Sima Ayoub 

Sidra Ayoub 

Liyana El Mahdaoui 

 

Geboren: 
Mathias, broertje van Vincent (Kikkerklas) 

Joep, broertje van Pim (groep 3) en Daan (groep 6) 

 

Schoolplan op Facebook en in nieuwsbrief 
Maartje: 

'Jij bent toch de baas van de school?' Die hoor ik regelmatig van een van de kinderen. 'Dat ben ik inderdaad, 

een soort van.' Zeg ik dan. Ik zou mezelf namelijk niet als 'baas' bestempelen. Ook al ben ik uiteraard wel 

eindverantwoordelijk voor de school, ik werk graag vanuit eigenaarschap. Dat betekent dat de leerkrachten 

zelf het beleid mee bepalen en dat hen in principe niets wordt opgelegd. Dus wat doe ik nou eigenlijk?  

De baan van schooldirecteur is niet in een kort facebook stukje te vatten. Het gaat van de begroting  
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(zo'n miljoen euro per jaar!) tot plannen op korte en lange termijn, van functioneringsgesprekken, klassen 

bezoeken tot subsidies regelen. En nog heel veel meer, elke dag is anders. Maar het belangrijkste in mijn 

werk is het zorgen dat alle leerkrachten met zoveel mogelijk plezier naar school komen. Ik doe er alles aan 

voor hen de mogelijkheden te bieden om zo goed mogelijk onderwijs neer te zetten. Voor elk kind.  

Want daar doe ik het voor.  

 

21ste eeuwse vaardigheden: 
Groep 3 krijgt elke middag een doe-opdracht om zo lekker actief te blijven. De doe-

opdrachten waren onder andere: 10 woorden vinden met de nieuwe letter ‘j’ én 

stappen tellen van werkplek tot de koelkast of de speeltuin. Tel jij misschien wel tot 

100? De kinderen hebben goed gewerkt! 

 
Nationale Voorleesdagen 
Woensdag 20 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Deze 

campagne is bedoeld voor kinderen van 0 tot met 6 jaar die zelf 

nog niet kunnen lezen. Voorgelezen worden is leuk en heel 

leerzaam. Vaak laten wij (o)pa’s en (o)ma’s voorlezen tijdens deze 

dagen. Helaas is dat door Corona nu niet mogelijk. Wel zal er bij 

de kleuterklas elke schooldag een filmpje worden gestuurd waarin 

een prentenboek wordt voorgelezen door een leerkracht.  

Lezen jullie thuis ook extra voor? 

Het Nationale Voorleesdagen Prentenboek van dit jaar:  

 

Alles-in-1 
Het thema dat we na de kerstvakantie zijn gestart in de groepen 5 t/m 8 is:  

Milieu en Kringloop. 

Tijdens dit project bekijken we onze eigen leefomgeving. Wat is er allemaal in onze 

buurt in de natuur?  

Hoe werkt een voedselketen? 

Hoe zit het met de klimaatveranderingen? 

Ook hebben we het over water.  

De waterkringloop komt aan bod, we leren over de Golfstroom en eb & vloed en kijken 

welke prachtige dieren er in het water leven. 

We praten over milieuvervuiling en afval. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het 

milieu schoner krijgen en afval gerecycled wordt? 

Als laatste kijken we ook nog naar de levenskringloop van de mensen: welke fases zijn er allemaal in onze 

levens en kunnen we misschien een klein stukje van onze eigen stamboom ontdekken? Daarna gaat het nog 

over vulkanen, het zonnestelsel en het heelal.  

We zullen weer genoeg leren! 

 

Thuisonderwijs 
Het is niet makkelijk: thuisonderwijs geven. 

Maar er wordt door iedereen keihard gewerkt. 

Gelukkig is er ook tijd om te knutselen.  
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Kalender 
  Januari   Februari 

Wo 20 Start Nationale Voorleesdagen Vr 19 Studiedag Team, alle leerlingen vrij 

   Ma 22 Voorjaarsvakantie t/m 26-2-2021 
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