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Beste ouders,  
Wat is deze maand voorbij gevlogen! Alweer een maand geleden zaten we met z’n allen in de online 

pubquiz, georganiseerd door de ouderraad. Wat een ontzettend leuke verbindende activiteit was dat.  

Wij boffen maar met de ouders bij ons op school. Ik kom zelf uit het Amsterdamse onderwijs, waar veel meer 

afstand en anonimiteit is. Op Het Kofschip dragen de ouders de school echt mee. De betrokken MR,  

de onevenaarbare OR en vele betrokken initiatieven zoals hulp bij communicatie of andere klussen.  

Zo ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de reacties op mijn oproep in de vorige nieuwsbrief. Ik vroeg of er 

ouders zijn die ons kunnen helpen een promofilmpje voor de school te maken. Er kwamen verschillende 

mooie reacties. Inmiddels is met één vader afgesproken die het hele project gaat filmen en monteren. Omdat 

hij de school graag wil helpen. Wat een geluk, ‘de ouders van Het Kofschip zijn parels’ mailde ik naar de rest 

van het promofilmteam. En dat zijn jullie! Wij hopen dat jullie ons steeds weten te vinden. Niet alleen voor 

hulp maar vooral ook rondom de ontwikkeling van uw kind(eren). U bent van harte welkom met al uw vragen, 

zorgen, opmerkingen of gewoon om even bij te praten. Tot snel!  

Hartelijke groet, Maartje 

 

In deze nieuwsbrief verwelkomen wij: 
Arriël Godet, groep 4, Richard Godet groep 7, Ilay Meulenbelt, groep 5, Marina van der Cruijsen, groep 1/2B 

(Vissenklas). Welkom en heel veel plezier bij ons op school! 

 

Stelt zich voor: Marieken 
Hallo allemaal, mijn naam is Marieken van der Avoird en ik ben “nieuw” op Het Kofschip. 

Ik ga de zwangerschapsverlofperiode van Hannah invullen en zal vanaf begin juni iedere 

week op Het Kofschip aanwezig zijn. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een meisje 

in groep 8 en een jongen in groep 7.  

Ik werk al jaren met veel plezier binnen de Onderwijsgroep op De Cirkel in Amstelveen, 

en straks dus ook bij jullie in Ouderkerk. 

Ik heb er zin in! 
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Schoolplan op Facebook en in nieuwsbrief 
Voorjaarsbloemen 

De afgelopen week is in het kader van de 21e eeuwse vaardigheden het thema 

‘Voorjaarsbloemen’ gestart                  . 

De kinderen uit groep 4 zoeken in groepjes informatie over een zelfgekozen 

voorjaarsbloem, stellen eigen doelen en maken een collage. Zij presenteren dit 

aan de hele klas. Ook verzorgt elke groep een creatieve les over de gekozen 

voorjaarsbloem. Zo leren de kinderen doelen stellen, samenwerken en 

presenteren. Deze week heeft Team Tulp de klas geleerd een tulp te vouwen. Het 

resultaat: een prachtig tulpenboeket in de klas!           

 

Administratief medewerkster? 

“Geen dag is hetzelfde, dat maakt het werk op school extra leuk”. Duizendpoot Astrid doet 

van alles binnen de school: van het verwerken van de leerling- en financiële administratie, 

telefoontjes aannemen, bezoekers ontvangen, coördineren van de TSO, veters strikken en 

bekers openen van de kinderen tot het samenstellen en versturen van de nieuwsbrief. Ook 

zorgt zij dat de schoolbel op de juiste tijden afgaat. Om de bel in te stellen, moet ze soms 

toch echt even de hoogte in...       

 

Tevredenheidspeiling 
Sinds 5 maart staat de tevredenheidspeiling voor ouders open. Tot nu toe hebben we 64 reacties ontvangen. 

Om een goed beeld te krijgen hebben we minimaal 67 reacties nodig, maar uiteraard ontvangen we graag 

veel meer reacties! Hebt u de peiling al ingevuld? Het kan tot en met 21 maart 2021. 

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/86NLZB3 

 
Nieuwbouw/Verbouw 
Momenteel lopen er twee projecten om nog beter kwalitatief 

kleinschalig onderwijs te kunnen bieden:  

het verbouwen van het Turfstekerspad én het de lange termijn 

proces naar nieuwbouw. 

De eerste stappen in het verbouwen/opfrissen zijn inmiddels 

genomen. Er zijn schilders in het gebouw begonnen met alles 

lekker fris en licht te verven. De komende weken zullen met name 

schilder-werkzaamheden plaatsvinden. Later komen er onder 

andere nieuwe plafondplaten, nieuwe verlichting, een nieuw 

ventilatiesysteem en een nieuwe inrichting van het ruim. We zijn 

nu al blij met de eerste veranderingen! 

 

Online momentje met de leerkracht van u kind(eren) 
Zoals u weet heeft onze IB-er Hannah op maandag om 8u30-9u30 een online koffie-uurtje voor ouders 

Koffiemoment maandag en onze directeur Maartje op donderdag om 8u30-9u30 Koffiemoment donderdag.  

Om ouders ook laagdrempelig met de leerkrachten te kunnen laten inbellen, hebben we bedacht dat ook de 

leerkrachten een online momentje voor ouders hebben vanaf deze week. Voor sommige leerkrachten is dat 

onder de gymles, bij andere leerkrachten wisselt het moment. De leerkrachten laten in Parro weten wanneer 

dat momentje is. U kunt terecht met al uw vragen, zorgen, opmerkingen of gewoon om even bij te praten.  

 
Wie wil ons helpen tegen vergoeding? 
We zoeken een handige klusser (liefst met eigen gereedschap) die de komende maanden, op afroep en in 

overleg, ons kan helpen met het verwijderen en weer ophangen van whiteboards, klokken, kastjes, 

schilderijen enz. 

Deze klusser hebben we in de laatste week van de zomervakantie fulltime nodig bij het inruimen en opnieuw 

inrichten van de klaslokalen.  

Hebt u interesse? Neem dan contact op met Sandra. Zij is bereikbaar via info.hetkofschip@ogamstelland.nl  

 

mailto:info.hetkofschip@ogamstelland.nl
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https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZTYyZmU2NjMtMWNmZC00ZTU2LWJmMTYtM2UyZGE2MWY1ZTZi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252243397a7c-13d3-4477-86cd-30ed95b8c05c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522be3ec785-30c6-4e95-bb62-2376152dc01d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=9ad47dcd-cd38-48ea-a3dc-b452f5a7e7ec&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Leerlingenraad 
Hoi, ik ben Rover en ik zit in de leerlingenraad. Ik wou in de leerlingenraad 

omdat ik dacht dat ik zou dat wel leuk vinden. Toen ik zag dat ik in de top drie 

zat dacht ik eigenlijk ik kan het niet meer zou halen want ik zag twee goede 

tegenstanders. Toen vond de juf ze allemaal heel goed dus ieder kind moest 

een getal opschrijven 1, 2 of 3, ik was dus stokje 2 en de meeste kinderen 

hadden 2 en toen zat ik in de leerlingenraad. De eerste leerlingenraad was 

best wel snel, de eerste woensdag begon het al. Het was echt superleuk ik zit 

met Willem, Esmee en Julia. Maar Julia was er niet. De volgende dag gingen we oefenen met het maken 

van een filmpje. Daarna hebben we in groep 5 het proeffilmpje gemaakt. 

 
Alles-in-1: Moderne Geschiedenis 
Met ons nieuwe Alles in 1 thema nemen we een duik in de Moderne Geschiedenis!  

We starten op 14 juli 1789 in Frankrijk: Het begin van de Franse Revolutie.  

We lezen over het volk dat in opstand komt en over de veranderingen die plaats 

vinden in de tijd van Lodewijk de XVI en Napoleon. Toepasselijk voor dit moment 

komt ook het onderwerp democratie ter sprake. Vervolgens gaan we door naar de 

Industriële revolutie waarin we kennis maken met de stoommachine en fabrieken 

die vanaf toen ontstonden.  

Zeer interessant zijn daarna de gebeurtenissen rondom de Eerste en de Tweede 

Wereldoorlog. De oorlog en de bezetting in ons land, de Hongerwinter en het 

verhaal van Anne Frank. In de laatste weken hebben we het nog over de Koude 

oorlog en verschillende gebeurtenissen die nog niet zo ver in het verleden liggen. 

Kortom, een zeer interessant en leerzaam project! 

 
OR versiergroep: Dank jullie wel! 

Wat een aangename verrassing! Op vrijdag was het nog winter in school,  

op maandagochtend was het lente met een beetje Pasen in school.  

De versiergroep van de OR heeft dit weekend, het winterthema vervangen 

door het voorjaar/Paasthema. Er zijn overal bloemen, er hangen vliegers en 

hier en daar een paashaas of paasei! 

Ook op de bovenbouw is het winterthema vervangen door het lente-

Paasthema! Het ziet er prachtig en gezellig uit! We zijn er heel blij mee! 

Versiergroep: Dank jullie wel! 

 
 
Elmer bij de groepen 1/2 

In de kleutergroepen hebben we het thema 'Elmer; 

de kleurtjesolifant'. Kleuren, rijmen, creatieve 

opdrachten... we doen alles met Elmer.  

En bijna elke dag hebben we een 'dresscode' dan 

dragen we allemaal dezelfde kleur en daar maken 

we dan een staafdiagram van... 

 

 
 

 
Gedicht, groep 7 
 
 
 
 
 
 

 

Mijn klas 

De leukste klas dat is de mijne. 

Door alle momenten samen, dat zijn altijd hele 

fijne.  

Wij respecteren elkaar met hart en ziel. 

En iedereen hielp mij toen ik heel hard viel. 

 

 

Onze schooldagen zijn helemaal niet lang. 

W ij vermaken ons prima met onze juf haar prachtige 

gezang. 

Wij hebben regels en daar houden wij ons aan. 

Mijn klas is de mooiste net zoals de volle maan! 

Gemaakt door Kashish 
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Stripverhaal uit groep 7 
 
De tekst bij de plaatjes is als volgt:  

 

de man: Hoi ik zoek een baan!  

de vrouw: Uw naam?  

de man: Ont  

de vrouw: achternaam?  

de man: Slagen  

de vrouw: Dus u bent ontslagen?  

de man; Niet weer hè  

de man loopt de winkel uit  

de man: Ik ga mijn naam veranderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalender 
  Maart   April 

   Do 1 Paaslunch in eigen groep 

   Vr 2 Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 

   Ma 5 2e Paasdag, alle leerlingen vrij 

   Di 20 IEP eindtoets groep 8 

   Wo 21 IEP eindtoets groep 8 

   Vr 23 Koningsspelen gaan niet door, komt alternatief 

   Ma 26 Meivakantie t/m 7-5-2021 
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