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Beste ouders,   
Bij het schrijven van dit stukje komen de kinderen de school binnen. Een heerlijk vertrouwd geroezemoes 

van kinderstemmen. We zijn weer open. En dat vinden wij ontzettend fijn. Voor de leerkrachten, de kinderen 

én de ouders. Want wij weten dat u het niet altijd gemakkelijk heeft gehad de afgelopen periode. 

Thuiswerken combineren met kinderen thuis begeleiden, motiveren en soms gewoon alleen maar in het 

gareel houden. Het is niet niks. Veel medewerkers bij ons op school hebben ook kinderen en hadden het  

de afgelopen maanden ook niet gemakkelijk. Maar we zijn er doorheen met elkaar. Tijd om vooruit te kijken. 

Naar het zonnige voorjaar. De blaadjes die weer aan de bomen gaan komen. Nieuw leven wat zich laat zien. 

Wij kijken hoopvol naar het tweede deel van het schooljaar. Wij zien ernaar uit om weer met u te kunnen 

samenwerken bij de ontwikkeling van uw kinderen.  

Tijd om samen wat te ontspannen vanavond (18-2-2021) tijdens de online pubquiz georganiseerd door de 

ouderraad. Zien we elkaar daar? https://meet.google.com/yvx-atyv-dfy 

Hartelijke groet, Maartje 

 

Coronamaatregelen op Het Kofschip 
Wij evalueren a.s. vrijdag ons huidige kwaliteitsplan. Er wordt dan weer een aangepaste versie gemaakt, die 

u vanaf de vakantie kunt vinden via. https://www.hetkofschip.nl/corona/. Over de eventuele aanpassingen 

ontvangt u een bericht via Parro.  

 

In februari verwelkomen wij: 
Bram Patijn, Vissenklas 

Mia Duijn, Kikkerklas 

Sascha de Laat, Kikkerklas 

Louis Lopulalan, Vissenklas 

Rayan Samouh, Kikkerklas 

Adam Samouh, groep 3 

Naiab Filimon, groep 5 

 

Geboren: 
Taeke, broertje van Rokus (gr. 3) 
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Leuk nieuws! 
Beste allemaal,  

Graag delen wij namens ons alle drie leuk nieuws met jullie. Wij zijn alle drie in 

verwachting! Naar het einde van het schooljaar toe zullen wij na elkaar met 

verlof gaan om in en na de zomer onze kindjes welkom te heten.  

Vrolijk en hoopvol nieuws in deze ongrijpbare tijden, 

groetjes Jody (groep 1/2/), Elma (schoolontwikkeling) en Hannah (intern 

begeleider). 

 

Schoolplan op Facebook en in nieuwsbrief 
IJsbellen maken in groep 7 

Wat te doen als het vriest? Dan probeer je ijsbellen te maken! 

Allereerst gingen 

de kinderen van 

groep 7 aan de 

slag met het recept 

voor ijsbellensop.  

Dit bleek niet mee 

te vallen (stukje 

begrijpend lezen?) 

Maar uiteindelijk 

had elk groepje een bellenblaas met zelfgemaakt zeepsop.  

We gingen naar buiten en hebben geprobeerd de bellen de lucht 

in te blazen.  

Nou, bellen genoeg, maar helaas geen ijsbellen. Er was te  

veel zon. Heel jammer, maar het was wel even lekker buiten. 

 
Schoolgids 

Onze school heeft sinds vele jaren weer een schoolgids. Wij zijn hier trots op. Heeft u hem al gezien? Hij is 

te vinden op onze website via https://www.hetkofschip.nl/schoolgids/ 

 
Tevredenheidsenquête 
Elk schooljaar wordt er een tevredenheidsenquête gehouden onder de leerlingen van groep 6 t/m 8. 

Dit jaar is er ook een tevredenheidsenquête voor ouders. 

De enquête wordt voor ouders wordt gehouden tussen 5 en 21 maart 2021. 

 
Hulp gezocht! 
Zoals u weet heeft Het Kofschip een nieuwe website en zijn we actief bezig met het profileren van onze fijne 

school. Wat nog ontbreekt op de website is een passend promofilmpje van de school. Wij willen dit deze 

zomer (net na de vakantie) gaan opnemen. Wij zoeken hiervoor hulp van ouders: 

- een cameraman met camera 

- een audiotechnicus met apparatuur 

- een editor met edit mogelijkheden  

- een beroepsmatig regisseur  

- een professionele drone  

- een stemacteur voor de voice-over 

Kunt u ons helpen? Meldt u zich dan even bij Maartje via directie.hetkofschip@ogamstelland.nl dan kunnen 

we samen bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

Dank! 

 

Verbouw – Nieuwbouw 
De gebouwen van Het Kofschip zijn, zoals u weet, al vele jaren afgeschreven. Dat is vervelend, want op die 

manier kunnen wij niet de onderwijskwaliteit en -vernieuwing bieden die wij voor ogen hebben. Omdat er 

steeds nieuwbouw in het vooruitzicht lijkt, hebben de gebouwen niet het onderhoud gekregen wat ze wellicht 

wel nodig hadden.  
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Nu lopen er twee projecten:  

1. Om de komende jaren nog beter, kleinschalig onderwijs te kunnen organiseren, willen we alle groepen 

van Het Kofschip weer samenbrengen in ons hoofdgebouw aan het Turfstekerspad. Voorafgaand aan 

deze samensmelting komt er een flinke opfrisbeurt van het gebouw. Daar zijn wij heel blij mee! We zijn 

ervan overtuigd dat het prettiger is voor zowel het team als leerlingen en ouders om samen onder één 

dak onderwijs te kunnen bieden. We zijn in gesprek met Tante Kaatje over het gebruik van de ruimten,  

na de voorjaarsvakantie hoort u meer hierover.   

2. De gemeente start in maart met een vooronderzoek naar de locatie Bindelwijk als eventuele toekomstige 

locatie voor onze school. Het idee is dat zowel Het Kofschip als de Amstelschool hun eigen, kleinschalige 

school krijgen in dit complex en dat er tegelijk gemeenschappelijke ruimtes gedeeld kunnen worden.  

Zo hebben we het beste van twee werelden (kleinschalig maar rijk onderwijs). Binnenkort krijgt u een 

update van dit proces en hoort u hoe ouders en leerlingen hierbij betrokken worden. 

 

TSO: Incassering 2de termijn 
Het abonnement van de TSO wordt in twee termijnen geïncasseerd via de automatische incasso.  

Het tweede termijn van dit schooljaar wordt geïnd in maart. De kosten van de TSO zijn op dit moment hoger 

dan de inkomsten. Dit komt door het lage leerlingaantal én omdat door de coronamaatregelen de groepen 

om de beurt moeten buitenspelen. Dat kost meer manuren. Daarom is er besloten om de laatste 

scholensluiting niet te verminderen op de abonnementskosten. Indien u het financieel moeilijk heeft, storten 

wij het verschil graag aan u terug. Meldt u dat even bij Astrid via info.hetkofschip@ogamstelland.nl.  
 

Buurtsporten 
Elke woensdagmiddag van 15:30-17:00 uur organiseren de jeugd- en jongerenwerkers van Coherente een 

andere sportieve activiteit om lekker in beweging te blijven of juist te komen! Alle jeugd van 10-13 jaar is 

welkom in het Willem Alexanderpark. Meer informatie is te vinden op: https://www.sportiefouder-amstel.nl/. 

Inschrijven vooraf is niet nodig, je hoeft ook niks te betalen. 

 
Winterpret 
Het gebeurd niet vaak dat er sneeuw ligt. Wat hebben we ervan genoten! 
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Kalender 
  Februari   Maart 

Do 18 Het Kofschip grote familie quiz, 19.30 uur    

Vr 19 Studiedag Team, alle leerlingen vrij    

Ma 22 Voorjaarsvakantie t/m 26-2-2021    
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