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Beste ouders,   
‘We zijn er bijna!’ Dat hoor ik mensen de laatste tijd wel eens zeggen. Met het huidige tempo van vaccineren 

zou het na de zomer écht weer een soort van normaal moeten zijn. Bijna door deze bijzondere tijd heen.  

Die voor de meeste mensen op hun eigen wijze zwaar is geweest: bijna alle leuke activiteiten gingen niet 

door, geen troostende knuffels of drie zoenen bij elkaar begroeten, niet naar school mogen, gezinnen 

kwamen onder druk te staan, ouders die hun baan verloren. Maar vooral ook alle zieke mensen en dierbaren 

die verloren zijn. Wát een nare tijd. Samen zijn we er bijna doorheen, dat wil ik graag geloven.  

Ondertussen zijn wij volop in voorbereiding van het nieuwe schooljaar zoals u weet. De opknapbeurt van het 

Turfstekerspad is in volle gang. De formatie is rond: iedereen blijft aan boord! Best bijzonder in deze tijden 

van lerarentekorten, waarin leraren sneller van baan kunnen wisselen. Dat zegt iets over de school.  

En wat is (en wordt) er hard gewerkt! Amper klassen naar huis hoeven sturen, steeds de maximale 

onderwijstijd uit elke nieuwe situatie weten halen. Flexibeler dan ooit. Terwijl de school ondertussen intern 

grote veranderingen doormaakte om het onderwijs steeds te verbeteren. Dit alles heeft veel van de 

medewerkers gevraagd. Maar ik ben ontzettend trots op hoe wij het samen gedaan hebben. Samen met de 

kinderen en ouders. Het is nog net te vroeg om écht terug te blikken op dit schooljaar, dat doen we 

halverwege juni in de laatste nieuwsbrief. Maar een pluim in deze laatste drukke, chaotische fase van het 

jaar vond ik toch alvast op zijn plek. Zet ‘m op allemaal, nog even doorzetten: we zijn er bijna!  

Zonnige groet, Maartje  

 

 

Verbouwen, schoolplein en nieuwe wethouder 
Zoals u weet krijgt het Turfstekerspad momenteel een opknapbeurt. Omdat we 

ook nieuwbouw in het vooruitzicht hebben, was het best een klus om budget vrij 

te krijgen vanuit de onderwijsgroep. Gelukkig zijn zij uiteindelijk meegegaan met 

onze plannen en hebben we straks een gezondere, fijnere leer- en werkplek met 

elkaar. Helaas is het budget niet toereikend om het schoolplein om te bouwen 

naar groen en uitdagend. Wij zijn hard bezig om subsidiemogelijkheden te 

onderzoeken, om toch iets te kunnen veranderen aan het huidige plein. Maar 

ook dit blijkt lastig met nieuwbouw in het vooruitzicht. De leerlingenraad heeft de 
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nieuwe wethouder Willem Jansen om hulp gevraagd. Hij is afgelopen maandag komen kennismaken en 

heeft ook naar het plein gekeken. De gemeente gaat kijken wat mogelijk is om ons te helpen. Nu maar 

duimen dat daar wat uitkomt!  

 
 
Nieuwbouwproces: bouwadviesgroep en klankbordgroep geformeerd  
In de nieuwsbrief van april riepen we ouders op om zich aan te melden voor de bouwadviesgroep of de 

klankbordgroep. Beide groepen zijn opgericht met het doel om met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke 

nieuwbouw voor onze school. Ik ben heel blij met alle aanmeldingen, het is fijn om te zien dat de 

betrokkenheid zo groot is. 

De bouwadviesgroep is op 20 april samen gekomen. In deze groep zitten leerkrachten, ouders en directie 

van zowel onze school als de Amstelschool. Samen hebben we onze criteria voor nieuwbouw in één lijst 

gezet. Criteria zijn kort, bondig en haalbaar verwoord. De lijst wordt aangeboden aan de gemeente en zal 

onderdeel zijn van het aanvullend onderzoek naar mogelijke nieuwbouw. 

De klankbordgroep zal naar verwachting in november of december 2021 voor het eerst in actie komen.  

In deze groep zitten leerkrachten, ouders, directie en de leerlingenraad van onze school. Eerst rondt de 

gemeente het aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwbouw af, de uitkomsten worden in 

november door de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad beslist dan of nieuwbouw op de 

voorgestelde locatie Bindelwijk doorgaat. Hierna komt de klankbordgroep bijeen. 

De gemeente Ouder-Amstel heeft eind april naar alle omwonenden een brief gestuurd over nieuwbouw in de 

Bindelwijk. Op 7 juli 2021 is er om 19.00 uur een inputsessie waarbij omwonenden kunnen meedenken en  

-praten over de plannen. Als ouder van onze school heeft u misschien vragen over het onderzoek of over de 

inputsessie, dan kunt u terecht bij de gemeente Ouder-Amstel: gemeente@ouder-amstel.nl (vermeld 

zaaknummer 2021-016858). 

Samen gaan we voor de beste onderwijshuisvesting. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd bij ons 

terecht via directie.hetkofschip@ogamstelland.nl. 

Kijk ook even op onze website, naar de nieuwe infographic over het nieuwbouw proces via: 

https://www.hetkofschip.nl/nieuwbouw/ . 

 

 

TSO en schooltijden enquête 
De afgelopen weken vroegen wij u een enquête in 

te vullen over de nieuwe wenselijke situatie vanaf 

komend schooljaar met de schooltijden en de 

TSO. 77 ouders hebben de enquête ingevuld, 

hartelijk dank daarvoor! De resultaten laten helder 

zien wat de wensen van de ouders zijn. De 

wensen sluiten aan bij wat het team wenst. De MR 

zal zich nu beraden over haar instemming met de 

nieuwe situatie. U ontvangt binnenkort bericht over de definitieve keuzes. 

 

 

Deze maand verwelkomen wij: 
Jaymeli Grigoleit (groep 3), Ella Soomer (Vissenklas), Noor Straver (Kikkerklas), Benji van Wees 

(Kikkerklas), Nicolas Duijst (Vissenklas), Cesur Güglü, (Vissenklas).  

Welkom en heel veel plezier bij ons op school! 

 

 

Geboren: 
Shemar, broertje van Emilia uit de Kikkerklas. 

 

 

Schoolplan op Facebook en in de nieuwsbrief 
Voor Hannah, intern begeleider bij het Kofschip, is geen dag hetzelfde. Ze maakt van alles mee. Laatst 

stond ze even voor groep 3 en stelde een van de kids de vraag: ”Hoe is die baby in je buik gekomen?"  

mailto:info.hetkofschip@ogamstelland.nl
mailto:gemeente@ouder-amstel.nl
mailto:directie.hetkofschip@ogamstelland.nl
https://www.hetkofschip.nl/nieuwbouw/


 

 

Nieuwsbrief 9, mei 2021 

Onderbouw: Turfstekerspad 1, 1191 GW Ouderkerk a/d Amstel  Bovenbouw: Koningin Wilhelminalaan 2, 1191 BT Ouderkerk a/d Amstel   

T 020-4963305 ⚫ info.hetkofschip@ogamstelland.nl ⚫ www.hetkofschip.nl 

Voor Hannah, die graag uitleg geeft aan de leerlingen, was dit wel een lastige        . En was dit wel het moment 

voor een les biologie? Gelukkig kwam de leerkracht net terug en vroeg of hij 'hoe?’ bedoelde of 'wanneer?’. 

De leerling zei: ’Wanneer...’. Een makkelijker antwoord en geen les biologie voor groep 3                 . 

 
 
Vakantierooster en studiedagen 2021-2022 
Hieronder het vakantierooster en de studiedagen voor 2021-2022. Op 6 september is er een ouderavond 

voor alle ouders. Wilt u deze dag ook vast in uw agenda zetten? De volledige jaarkalender volgt nog. 

 

Vakantie Schooljaar 2021-2022  

18-10 t/m 22-10-2021 Herfstvakantie 

27-12-2021 t/m 7-1-2022 Kerstvakantie 

21-2 t/m 25-2-2022 Voorjaarsvakantie 

15-4-2022 Goede Vrijdag 

18-4-2022 Tweede Paasdag 

25-4 t/m 6-5-2022 Meivakantie 

26-5 t/m 27-5-2022 Hemelvaartvakantie 

6-6-2022 Tweede Pinksterdag 

18-7 t/m 26-8-2022 Zomervakantie 

Studiedagen  

25-10-2021  

24-12-2021  

24-1-2022  

17-2 t/m 18-2-2022  

14-4-2022  

25-5-2022  

7-6-2022 (Teamuitje)  

15-7-2022  

 

 

Oproep OMR Panel 
De MR is op zoek naar ouders die deel willen nemen aan het OMR panel, ook wel het Ouders 

Medezeggenschapspanel. 

De oudergeleding van de MR heeft soms een klankbord nodig om bepaalde zaken die voor instemming of 

advies zijn voorgelegd te peilen. Dit kan met een grote algemene peiling of via een voorlopige kleine peiling. 

Door dit te doen bij een groep ouders die zich hiervoor hebben opgegeven kan er snel en op de juiste wijze 

meningen worden gepeild. Hierdoor kan de oudergeleding beter advies uitbrengen naar directie en de 

overige MR-leden. 

Deelnemen aan het OMR Panel vraagt maximaal 10 uur per schooljaar aan overleg met de oudergeleding 

waarbij soms ook de directie aanschuift. 

Ouders die kinderen op Het Kofschip hebben kunnen deelnemen aan het 

panel. In principe iedere ouder die graag meekijkt met de school en het beleid, 

maar niet in de MR wil. 

Het OMR panel bestaat uit 15 ouders inclusief de oudergeleding van de MR.  

Er is nog plek voor acht ouders. Als er meer dan acht ouders zich aanmelden, 

zal er een reservelijst worden opgesteld. 

Aanmelden kan via mr.hetkofschip@ogamstelland.nl onder vermelding van 

OMR Panel. 

De Oudergeleding van de MR dankt je alvast voor je aanmelding. 
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Koningsrenspel van groep 6  
Zo vlak voor de vakantie begon op de bovenbouw de zon weer lekker door te 

komen. Dat kwam goed uit, want op de bovenbouw hebben we een leuk 

koningsrenspel gedaan. Over het 

hele schoolplein lagen 

koningsvragen verspreid, die de 

kinderen in tweetallen moesten 

oplossen. En met de tijd die op de 

achtergrond mee tikt, was het dus 

rennen geblazen! 

Meester Gaby had de gymzaal koninklijk aangekleed. De 

gymzaal was gevuld met leuke oud-hollandse spellen en er was 

zelfs een springkussen aanwezig! Het was een zeer geslaagde gymles! 

 
 
Ooggetuigen project groep 8 
De afgelopen weken hebben wij vijf lessen gehad, waarin geschiedenis en mediawijsheid centraal stond. 

In de eerste les kregen de kinderen een introductie in foto-interpretatie en manipulatie door de eeuwen heen. 

In de tweede les gingen de kinderen zich verdiepen in historische verhalen die zich tijdens WOII in deze 

omgeving plaatsvonden. In de derde les hebben de kinderen ervaren hoe een fotoshoot tot stand komt. 

In de vierde les zijn de kinderen zelf een foto gaan maken van hun eigen quote. In de laatste les zijn de 

kinderen zich bewust geworden van het delen van media en hun rol hierin. In de bijlage de resultaten, er is 

super kritisch gekeken naar welke foto het beste bij hun quote past. Ze zijn hier zo ontzettend serieus mee 

aan de slag gegaan. Het resultaat laat dat ook echt zien. Wat was dit leuk om te doen met de klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moestuintjes in groep 7 
Groep 7 is lekker gestart na de meivakantie. Vandaag hebben wij de  

zaadjes van de moestuintjes gezaaid. We gaan de groei bijhouden  

in een grafiek. En nu maar hopen dat het zonnetje af en toe gaat schijnen,  

zodat alles goed kan groeien. 
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De Grote Het Kofschip Familie Quiz, Koningsdageditie!  
68 gezinnen, 40 vragen, heel veel schmink, kronen en hier en daar een 

oranje pruik            . De koningsdageditie           van de Grote Kofschip Familie Quiz 

was een succes! Het was megaspannend tot het eind. Superleuk dat jullie 

meededen      . En veel dank aan quizmaster Reinoud! Hoezee, hoezee, 

hoezee! 

 

 

Heeft u het geld voor de Sponsor Speurtocht Ouderkerk al overgemaakt? 
Heeft u de Sponsor Speurtocht gelopen deze meivakantie? Maak dan deze week nog het geld over dat uw 

kind heeft opgehaald. Het Maaltijdproject Zuidoost is u dankbaar. 

Heeft u nog geen kans gehad te lopen, maar wel gehoord hoe leuk hij is (wat dat is hij!)? Ga 'm dan snel dit 

weekend nog lopen, dat kan gewoon nog.  

De sponsorbedragen kunt u t/m zondag overmaken via de link van ‘uw’ klas. Volgende week maken we de 

opbrengst bekend. 

Kikkerklas https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=4rrJBniHBw0QHoK8dNb0jQFW265EMxy7  

Vissenklas https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=T7qYvuKvSODf9OYfHLJpzM8ZWovSimGM 

Groep 3 https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=SOjaLV0POfQDzHGp2RBtynxWJHiXHxQa  

Groep 4 https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=5v307MQd79b6miy4MdHyasxgcIguOxIe 

Groep 5 https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=lGscZXKVcjiw6EwdEBVP2E3ULjYWa4QG 

Groep 6 https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=NkIPpcjojERFyZ7P2a9EcAixrjxa4WEh 

Groep 7 https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=2Mq43fZeWVYx9Yohi3X7jlKOSnbK97Je  

Groep 8 https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=M0CQLrN6Mxs6swT5sUpcfTP8tj1GBl8X 

LET OP: de linkjes zijn geldig t/m zondag 23 mei! 

Veel dank! 

Organisatie Sponsor Speurtocht Ouderkerk 
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Kalender 
  Mei   Juni 

Ma 10 t/m 28-5 Toetsweken gr 3 t/m 7 Ma 21 Oudergesprekken 

Ma 24 Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij Di 22 Oudergesprekken 

   Wo 23 Oudergesprekken 

   Do 24 Oudergesprekken 

   Vr 25 Studiedag team, alle groepen vrij 

   Ma 28 Groep 8 op kamp 

   Di 29 Groep 8 op kamp 

   
Wo 30 

Groep 8 op kamp 

   Musical groep 8 
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