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Beste ouders,
De lente is begonnen! Mijn tijdsbesef is sinds corona af en toe de weg kwijt. Daar hebben de weergoden ook
last van te zien aan het winterse weer de afgelopen week. Maar het is echt al half april en Pasen is al achter
de rug. Met Pasen leek het in de klassen bijna normaal: sfeervolle Paastaferelen met mooi gedekte tafels en
een heerlijke Paaslunch: genieten was dat! Wij proberen u via Parro steeds zoveel mogelijk beelden mee te
geven van hoe het is in de school. Want u mag de school al meer dan een jaar niet in. Wat naar is dat toch!
Wij hopen dat wij u na de zomer weer binnen mogen verwelkomen, in ons mooie opgeknapte gebouw aan
het Turfstekerspad. Op een ouderavond voor de hele school en bruisend ouderfeest hopen wij u weer in de
ogen te mogen kijken. Na de eerste 3 schoolweken zult u mij dan weer even moeten missen. Een al even
gekoesterde wens is in vervulling gegaan: ik ben zwanger van ons tweede kindje. Wat een geluk!
Genoeg vooruit gedroomd voor nu, terug naar het heden. Volgende week is de IEP eindtoets voor groep 8.
Wij wensen de kinderen veel succes! Daarna is het meivakantie. Na de meivakantie starten de IEP toetsen
voor alle kinderen vanaf groep 3. De toetsen zijn vroeger dit jaar, omdat we de eerste ronde al eind
november hebben afgenomen én er voldoende tijd is om de rapporten en oudergesprekken in rust te maken
en voeren. U ontvangt het vakantie- en studiedagenrooster én de voorlopige formatie voor 2021/2022 in de
week na de meivakantie van ons.
Dan sluit ik wederom af met de vraag om contact met ons te zoeken. Mocht u vragen, zorgen of
opmerkingen hebben, of gewoon even willen bijpraten, bel even in met mij of Hannah op maandag of
donderdagochtend tussen 8u30 en 9u30 via Koffiemomentjes. Mocht dit niet schikken dan maken wij graag
op een ander moment ruimte.
Tot ziens! Een vrolijke lentegroet,
Maartje

Deze maand verwelkomen wij:
Karin Seckin, 1/2A (Kikkerklas), Isabeau Bethlem 1/2A (Kikkerklas). Welkom en heel veel plezier bij ons op
school!
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Wij nemen afscheid van:
Sima Ayoub (gr 4) en Sidra Ayoub (gr 3). Ze zijn naar het buitenland verhuisd. Samicha Abma (4), zij woont
nu in Duivendrecht. Veel succes alle drie!

Klassen naar huis sturen
Het afgelopen jaar is zoals u weet een uitdaging geweest voor de school. Door corona zijn er steeds
leerkrachten thuis met klachten, met een huisgenoot met klachten, óf in afwachting van een test. Gelukkig is
het ons met veel gepuzzel bijna altijd gelukt de groepen op te vangen. Als kleine school hebben wij weinig
middelen en extra handen om in te zetten bij afwezigheid van de leerkracht. Toch zijn wij er trots op hoe wij
het steeds weten te regelen. De afgelopen maand en week was het helaas wél raak: door een
overlijdensgeval, coronaklachten (van huisgenoten) én twee zieke collega's, hebben wij voor het eerst wél
klassen thuis moeten laten. Dat raakt ons onderwijshart, dit is voor alle partijen (kinderen, ouders, school)
een zeer vervelende situatie. Wij doen er alles aan om de kinderen op school te kunnen laten komen en
hopen op uw begrip als dit soms tóch niet lukt. Wij hopen op spoedig betere tijden.

Tevredenheidspeiling
Dit schooljaar is er een tevredenheidspeiling onder leerlingen, ouders en medewerkers gehouden. Wij zijn
heel blij om te zien dat de medewerkers en leerlingen de school als goed tot zeer goed beoordelen. De
ouders zijn gemiddeld ruim voldoende tot goed tevreden, dat vinden wij in deze tijd van afstand tot de ouders
toch een goed resultaat.
Bij de leerlingen scoorde de vraag: ‘Helpt de juf of meester je goed
Tevredenheidspeiling
Gemiddelde cijfer
wanneer dat nodig is?’ het hoogst met een gemiddelde van 9.2! De
Leerlingen
8,5
vraag: ‘Heb je een leuke klas?’ scoorde het laagst, een gemiddelde
Ouders
7,7
van 7,6.
Medewerkers
8
Bij de ouderpeiling scoorde de vraag: ‘In hoeverre gaat uw kind met
plezier naar school?’ het hoogst met een gemiddelde van 9,0. De vraag: ‘Hoe tevreden bent u over de
informatie die u krijgt over uw kind? scoorde het laagst met een gemiddelde van 6,4.
Wij nemen de opvallende resultaten mee in ons toekomstig beleid.
U kunt alle antwoorden terugvinden op Scholen op de kaart. Daarvoor kunt u deze link gebruiken:
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ouderkerk-aan-de-amstel/5191/katholieke-basisschool-hetkofschip/tevredenheid/#PoIndicator15

Nieuwbouw/Verbouw
Zoals jullie weten zijn basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool samen de mogelijkheden voor
nieuwbouw aan het verkennen. Wij zijn beide toe aan nieuwbouw waarbij ruimte is voor goed en modern
onderwijs. We gaan voor kleinschaligheid en behoud van eigen identiteit.
Wij betrekken hierbij graag alle betrokken partijen: leerlingen, leerkrachten en ouders!
Elke school heeft een eigen afvaardiging van leerkrachten, ouders en directie in de Bouwadviesgroep. De
belangrijkste taak van deze groep is advies geven aan Onderwijsgroep Amstelland, ons schoolbestuur.
Daarvoor is overleg nodig met de achterban. Er wordt daarom een Klankbordgroep opgericht, waarmee de
Bouwadviesgroep kan sparren. Hierin zitten leerlingen, leerkrachten en ouders.
In de, bij deze nieuwsbrief, meegestuurde brief van het Bestuur leest u meer over de Bouwadviesgroep en
de Klankbordgroep. En hoe en tot wanneer u zich voor de Klankbordgroep kunt opgeven.

Privacy voorkeuren in Parro
Bij het maken van de nieuwsbrief wordt er door de leerkrachten goed opgelet of leerlingen wel of niet met
een foto erin mogen staan. En of deze leerling ook op de website mag omdat de nieuwsbrief daar op
geplaatst wordt. Nu valt het op dat deze voorkeuren niet altijd allemaal zijn ingevuld. Maar ook dat ze soms
tegenstrijdig zijn ingevuld. Uit een gezin mag het ene kind wel in de nieuwsbrief en de andere niet. Of mogen
leerlingen wel op facebook maar niet in de nieuwsbrief. Daarom ons verzoek om alle privacy voorkeuren in
Parro in te vullen en even te kijken of ze allemaal juist zijn ingevuld. U doet dit op de volgende wijze:
1. Ga naar het vierde tabblad Instellingen.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.
3. U geeft per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.
Alvast bedankt!

Onderbouw: Turfstekerspad 1, 1191 GW Ouderkerk a/d Amstel Bovenbouw: Koningin Wilhelminlaan 2, 1191 BT Ouderkerk a/d Amstel
T 020-4963305 ⚫ info.hetkofschip@ogamstelland.nl ⚫ www.hetkofschip.nl

Nieuwsbrief 8, april 2021

Koningsspelen
De Koningsspelen gaan dit jaar op 23 april in aangepast vorm door. De spelen worden nu op
de eigen school georganiseerd in de eigen klas. De leerlingen mogen in oranje kleding naar
school komen en gaan Oud-Hollandse spelletjes doen, zoals: zaklopen, blikgooien, koek
happen, sjoelen, stoelen dans en nog veel meer. U ontvangt meer info via de leerkracht.

Aanmelden broertjes en zusjes
Wilt u broertjes en zusjes met geboortejaar 2018 aanmelden? Dan bent u verzekerd van een plek voor uw
kind! Het aanmeldformulier kunt u bij de administratie opvragen: info.hetkofschip@ogamstelland.nl.
U kunt zelf aangeven of u het digitale formulier in uw mailbox wilt ontvangen of een papieren exemplaar wilt
ontvangen via uw kind.

BSO Tante Kaatje weer open
Vanaf maandag 19 april is de BSO van Tante Kaatje geen noodopvanglocatie meer. Alle leerlingen die voor
corona gebruik maakten van de BSO zijn weer welkom!

Schoolplan op Facebook en in nieuwsbrief
Groep 5 met pruik .
Moderne geschiedenis ging afgelopen week over de Pruikentijd! Wisten jullie
dat pruiken waren gemaakt van vrouwenhaar of van paardenhaar?
En dat met zalf en poeder alles in model bleef?

Groep 5 t/m 7 Buitenles Spelling
Buitenles is niet alleen gezond en goed voor de leerprestaties van de kinderen, het is ook nog eens heel
leuk! Steeds meer leerkrachten willen vaker met hun leerlingen naar buiten. Door regelmatig reguliere lesstof
in de buitenlucht aan te bieden, ontdekken, onderzoeken en leren kinderen spelenderwijs en met veel meer
plezier.
Dat buiten zijn goed is voor kinderen is
algemeen bekend. Door lessen buiten te
geven, worden kinderen blootgesteld aan
natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht. Dit
draagt bij aan minder vermoeidheid en een
betere stemming en heeft mogelijk ook een
positief effect op het leervermogen van
kinderen.
Een buitenles biedt ook mogelijkheden voor
de leerkracht om uitdagende lessen te
geven. Het zijn lessen waar leerlingen zelf
dingen uitzoeken, veel samenwerken en hun
lichaam en zintuigen gebruiken tijdens het leren. Bewegen tijdens het leren is niet alleen goed voor de
lichamelijke gezondheid van kinderen, maar heeft ook positieve effecten op cognitieve processen.
Groep 3 Buitenles
In groep 3 zijn de leerlingen druk bezig met het maken van leesmeters.
Dinsdagmiddag hebben ze een buitenles gehad. Over het hele plein heen
hingen instructies over welke kleuren er gebruikt moesten worden op de
kleurplaat. Veel rennen en veel kleuren! En ja, ook weer veel lezen!
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Opnieuw een online Familie Quiz van de OR!
Wegens doorslaand succes van de eerste editie komt de ouderraad nu met: de Grote Het Kofschip Familie
Quiz, Koningsdageditie!
Doe je weer mee met de allereerste, leukste en gezelligste Grote Het Kofschip Familie Quiz? Het belooft
namelijk ook nu weer spannend en gezellig te worden. Wie gaat deze keer met de eer strijken? Alleen als je
meedoet, maak je kans.
Wanneer:
vrijdag 23 april
Hoe laat:
19.30 uur
Hoe:
via Google Hangout
Voor wie:
het hele gezin natuurlijk!
De quiz wordt weer gespeeld via Google Hangout, de vragen beantwoord je via Kahoot. Download daarom
deze app op je telefoon. Je kan ook via je computer naar kahoot.it.
Heb je vragen of kom je er niet uit tijdens de quiz? Vraag dan je inmiddels tech-savvy kind om hulp. Weet die
het ook niet? Stuur dan een mail naar ouderraadhetkofschip@gmail.com. Het speciale quiz-serviceteam zit
voor je klaar, ook tijdens de quiz zelf!
Doe je mee? Gezellig, dan zien we je de 23e online bij onze speciale Koningsdageditie.

Sponsor speurtocht
Loop een pittige speurtocht door Ouderkerk in de meivakantie en zamel
geld in voor het Maaltijdproject Zuidoost!
Kinderen kunnen de speurtocht op eigen gelegenheid lopen tussen 24 april
en 16 mei (dus ook in de meivakantie). De opbrengst gaat naar het
Maaltijdproject Zuidoost dat warm eten en ondersteuning biedt aan (vaak oudere) mensen die door Corona
in problemen zijn gekomen. Dit filmpje geeft een goed beeld van het initiatief:
https://youtu.be/A8_7YZdLMAg.
U ontvangt uitgebreidere informatie via Parro. Actuele informatie ziet u op
www.facebook.com/SponsorSpeurtochtOuderkerk/. Voor specifieke vragen kunt u mailen naar
sponsorspeurtochtouderkerk@gmail.com.

Buurtgezinnen voor iedereen
Op dit moment leven we in een rare en onzekere tijd. Er zijn veel gezinnen die het zwaar hebben. Er moeten
veel ballen in de lucht worden gehouden. Buurtgezinnen organiseert ondersteuning voor gezinnen. De vraag
kan van alles zijn, groot of klein. Je kunt denken aan hulp bij samen huiswerk maken, lezen, spelen met
andere kinderen, maar ook het sociale netwerk uitbreiden waar kinderen liefdevol terecht kunnen bij een
ander gezin.
De kracht van Buurtgezinnen is dat het laagdrempelig en heel eenvoudig is. Een gezin die ondersteuning
vraagt (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven
(steungezinnen). Gezinnen met elkaar in contact brengen.
Is dit iets voor jullie? Kun je wel een extra steuntje in de rug gebruiken? Of zijn jullie dat gezin waar af en toe
andere kinderen welkom zijn? Meld je aan https://www.buurtgezinnen.nl/aanmelden/ je mag me ook mailen
nicole.vdspek@buurtgezinnen.nl of bellen 06 22 84 74 81
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Paaslunch op Het Kofschip
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Guppengeblub
Kleuter 1: ‘Juf, ik krijg een Verhuisdier! Een hamster!
Kleuter 2: ‘Ik wil later juf worden, want dan mag ik alles zeggen en bepalen’.

Kalender
April
Di

20

IEP eindtoets groep 8

Wo

21

Vr

23

Ma

28

Mei

IEP eindtoets groep 8

Do
Ma

13
17

Hemelvaartsdag
Start IEP toetsen groep 3 t/m 7

Koningsspelen in de groep

Vr

14

Alle leerlingen vrij

Meivakantie t/m 7-5-2021

Ma

24

Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij
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