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Beste ouders,   
Wij zijn nu echt aangekomen bij de laatste weken van het schooljaar. Een bijzonder schooljaar, dat we niet 

snel zullen vergeten. Ondanks alle Corona perikelen is dit ook een schooljaar geweest waarop wij trots 

kunnen zijn, trots op alle kinderen die ondanks het digitaal thuisonderwijs zo ontzettend hard hun best 

hebben gedaan, trots op alle ouders die tussen hun eigen werkzaamheden door ook hun zoon of dochter 

hebben bijgestaan en natuurlijk ook trots op alle medewerkers van het Kofschip die er mede voor hebben 

gezorgd dat we staan waar wij nu staan. Ons motto, “Worden wie je bent, met eigenaarschap de toekomst 

tegemoet”, is dit schooljaar heel duidelijk naar voren gekomen. 

Ondanks dat de verbouwing op het Turfstekerspad in volle gang is, zijn ook daar de collega’s en de kinderen 

gewoon keihard aan het werk en wat wordt het mooi! Op de Koningin Wilhelminalaan zijn ondertussen de 

verhuisdozen gebracht en zal er in de laatste schoolweek flink ingepakt en opgeruimd gaan worden. 

We kunnen niet wachten om volgend schooljaar met het hele team, alle kinderen en ouders samen op het 

Turfstekerspad het nieuwe schooljaar te starten. 

Zonnige groet namens het team, Valeska (i.v.m. afwezigheid Maartje) 

 

Corona maatregelen: 
Het is eindelijk zover: na overleg met collega-scholen en gezien de huidige situatie in het land, versoepelen 

wij voorlopig de volgende maatregelen: 

• Ouders zijn buiten niet meer verplicht een mondkapje te dragen. Zij schatten dit zelf in. Zij vergeten hierbij 

niet de 1,5 meter regel. 

• Leerkrachten schatten zelf in wanneer zij een mondkapje dienen te dragen. 

• TSO medewerkers dragen een mondkapje als zij binnen 1,5 meter van kinderen komen, daaromheen 

mag hij af. 

• TSO medewerkers mogen indien nodig weer in de school komen, mits met mondkapje, op afstand  

en enkel in de gemeenschappelijke ruimtes. 

• Bij de TSO en buitenspelen mogen samenspelen: 1&2 - 3&4 - 5&6 - 7&8. 

• Bij het gymmen mogen tegelijk in de kleedkamers:  3&4 - 5&6 - 7&8. 

• Externen die komen observeren voor professionalisering of voor passend onderwijs mogen met  

1 persoon tegelijk in de groep, op afstand observeren. 

• MR en OR mogen weer op school vergaderen, mits 1,5 meter afstand onderling gegarandeerd kan 

worden. 

• Deze versoepelingen vallen binnen de richtlijnen van de RIVM voor scholen. 
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Buitenspelen tijdens de TSO. 
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• Tot en met 23 juni houden wij ons verder aan de RIVM-richtlijnen, zoals we die tot nu toe hebben 

toegepast in onze school.  

• Het kabinet beslist op 23 juni of de volgende versoepeling kan worden aangekondigd. Deze nieuwe 

versoepeling zou dan vanaf 30 juni worden geëffectueerd op scholen. 

Wij zijn heel blij te zien dat het de goede kant op gaat en hopen hard op een 'normaal' nieuw schooljaar. 

 
Ziekte en verloven 
Het is ineens behoorlijk aanpoten: de afgelopen week hadden wij 4 zieke collega's, 1 collega die zich moest 

laten testen en er zijn inmiddels 2 collega's met zwangerschapsverlof. Dit alles op een team van 18 

personen. Dat hakt erin. Vooral in de laatste drukke weken met het jaar afronden, verbouwen, 

oudergesprekken, kamp, musical etc. En betekent soms helaas ook dat we toch weer moeten vragen om 

leerlingen thuis te laten. Dit druist tegen alles in waar wij voor staan, maar is overmacht helaas. Wij hopen 

op uw begrip indien dit eens voorkomt bij uw kind. Omdat directeur Maartje helaas al 1,5 week ziek is, zult u 

wat langer moeten wachten op een reactie van haar. Als zij beter is gaat zij met uw berichten aan de slag. 

Indien iets niet kan wachten, kunt u beter even mailen met info.hetkofschip@ogamstelland.nl. Astrid kijkt dan 

wie het op kan pakken. 

 
Nieuwbouwproces 
De nieuwbouwwensen van onze school 

Onderwijsgroep Amstelland heeft – naar aanleiding van de input vanuit leerkrachten, directie en ouders van 

Het Kofschip – criteria benoemd waaraan eventuele nieuwbouw op locatie Bindelwijk minimaal zou moeten 

voldoen. Het is een hele lijst, hieronder voor u wat highlights: 

Wij staan 100% achter deze criteria, ze sluiten mooi aan bij de wensen die we samen met de 

bouwadviesgroep hebben verwoord. Samen gaan we voor goede onderwijshuisvesting! 

De criteria vormen een belangrijk onderdeel van het verdiepend onderzoek dat de gemeente op dit moment 

doet naar de mogelijkheden. Er worden drie varianten onderzocht. In alle varianten komt er een nieuw 

schoolgebouw voor twee scholen onder één dak met behoud van eigen identiteit. De vraag is of de sporthal 

blijft of gesloopt wordt en waar dan eventuele nieuwbouw voor de sporthal komt. Daarnaast wordt 

onderzocht welke maatschappelijke voorzieningen onderdeel kunnen zijn van de plannen. Je kunt hierbij 

denken aan een bibliotheek, muziekschool, GGD, fysiotherapie of clubs en verenigingen.  

Ondertussen werkt onze school aan het ontwikkelen van een onderwijsvisie en maken we een moodboard 

waarin onze wensen in beeld worden gebracht. De wensen worden vertaald naar concrete ruimtebehoefte. 

Hierover houden we regelmatig contact met u als ouder door middel van deze nieuwsbrief.  

Komend najaar worden de uitkomsten van het verdiepend onderzoek verwacht, dan neemt ook de 

gemeenteraad daar een besluit over. In de bijlage vindt u een interview met de nieuwe wethouder waarin hij 

ook spreekt over onze nieuwe huisvestiging (nieuwbouw).  

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

terecht via directie.hetkofschip@ogamstelland.nl. 

Een ruim gebouw en 
terrein 

Geen grote 
blokkendoos, maar 
twee kleinschalige 

scholen in één gebouw

Eigen identiteit van 
scholen is belangrijk

Uitstekende 
verkeersveiligheid is 

absolute 
randvoorwaarde

Voldoende 
parkeergelegenheid 

Voldoende groen, 
daglicht en aandacht 
voor duurzaamheid
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Kijk ook even op onze website, naar de infographic over het nieuwbouw proces via: 

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

 

 

Aangepaste schooltijden en aanpak TSO 
De MR heeft ingestemd met aanpassing van schooltijden en van de TSO aanpak. De schooltijden worden 

structureel:  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 12.00 en 12.45 – 14.45 uur. 

Op woensdag: 8.30 – 12.15 uur. 

De TSO aanpak zal als volgt zijn: 

De groepen 1-4: op het schoolplein tussen 11:45 en 12:15 uur 

Groepen 5-8: op het schoolplein tussen 12:15 en 12:45 uur 

De overblijf wordt na de zomervakantie geheel verzorgd door Woest Zuid. Dit betekent dat de kosten vanaf 

na de zomer € 1,31 per dag zullen zijn. De TSO wordt in 2 termijnen geïnd via de automatische incasso. Het 

eerste termijn loopt vanaf de zomervakantie tot aan de Kerstvakantie en wordt in september geïnd. De 

tweede termijn loopt vanaf de Kerstvakantie tot aan de zomervakantie en wordt in februari geïnd. 

Aantal dagen TSO Bedrag 1e termijn Bedrag 2e termijn 

1 x per week € 20,96 € 32,75 

2 x per week € 41,92 € 65,50 

3 x per week € 62,88 € 98,25 

4 x per week € 83,84 € 131,25 

Wij zijn heel blij met deze nieuwe, professionele aanpak en zijn ervan overtuigd dat dit het welzijn van de 

kinderen en de sfeer in de middagen ten goede zal komen. 

 

 

Deze maand verwelkomen wij: 
Cesur Güglü, 1/2B (Vissenklas). Omdat het nog maar 3 weken voor de vakantie is komt Cesur pas na de 

zomervakantie bij ons op school. We heten hem alvast welkom en wensen hem heel veel plezier bij ons op 

school! 

 

Wij nemen in juli afscheid van: 
Ray en Loy Aloisi. We wensen hen veel plezier op hun nieuwe school. 

 

 

Schoolplan op Facebook en in nieuwsbrief 
Groep 7: Vrijheid 

Vrijheid is belangrijk in onze wereld, maar is niet altijd zo vanzelfsprekend 

geweest. In de 17de eeuw bijvoorbeeld waren er slaven en was je iemands 

bezit. Dat kan je je nu niet meer voorstellen. Een huisdier kan je bezit zijn, 

maar niet een mens. Tegenwoordig mag je ook niet meer eigendom zijn 

van iemand.  

In Nederland leven we in een vrij land en mogen mensen hun mening 

geven. Toch voelen mensen zich ook wel eens beperkt in hun vrijheid. Dit 

kan bijvoorbeeld komen 

vanwege hun afkomst of een 

andere huidskleur. Iedereen 

beleeft vrijheid ook op een 

andere manier. Wat versta jij 

onder vrijheid? Voel jij je vrij? Dit 

is wat Surina Kaag met de 

kinderen uit groep 7 heeft 

besproken. Hierna mochten zij 

een collage maken over wat vrijheid voor hen betekent.  

De resultaten mogen er zijn! 

mailto:info.hetkofschip@ogamstelland.nl
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Project Bouw 
Alle groepen werken aan het project Bouw. Elke groep geeft zijn eigen invulling aan het thema. In de 

kleuterklassen wordt er met lego en blokken gebouwd. Groep 3 bouwt aan een dierentuin. Groep 4 heeft 

bruggen van papier gemaakt en van kleine steentjes huizen gemetseld. Groep 5 heeft huizen van klei 

gemaakt. In groep 6 gaan ze een zo hoog mogelijk toren bouwen die moet blijven staan. Daar hebben we 

nog geen foto van. In groep 7 zijn er knikkerbanen ontworpen en gebouwd. Groep 8 is druk bezig met het 

maken en bouwen van het decor voor de musical. 
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De kleuters uit de kikkerklas werken aan het thema 

‘Bouwen’. Juf had een huis getekend, alleen de 

buitenmuren en het dak. De kinderen mochten vertellen 

en tekenen welke kamers er allemaal waren in een 

huis. Daarna gingen ze om de beurt de kamers vullen 

met spullen.  

De discussie was groot en de meningen/ervaringen 

verschillend. Zo mooi om te horen. “Er moeten twee 

kamers op zolder want daar slapen mijn broers!”, “Papa 

en mama hebben groot bed”, “Mijn zusje slaapt in 

dezelfde kamer als papa en mama”, Bij ons hangen 

lampen aan het dak”, en zo vulden de kikkers het huis.  

Het resultaat is GE-WEL-DIG!!! 

 

 

 

 

 

 

In groep 3 gaan ze een dierentuin bouwen.  

De kinderen moesten zelf opschrijven welke materialen  

ze nodig hebben voor ‘hun dier’. Het doel van het  
opstellen van dit briefje was om ze te leren plannen.  
Om ze op weg te helpen had juf Mirjam kaartjes gemaakt  
met vragen erop: ‘Wat heb ik nodig’ en ‘hoe wil ik dat  
het er uit komt te zien’. 

Bruggen en huisjes van groep 4. 
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Bouwwerken van klei van groep 5 

De knikkerbanen van groep 7. 

In de Vissenklas hebben ze niet 

alleen met houten blokken 

gebouwd. 

Er is ook een hele hoge toren 

gebouwd. En hoe doe je dat: eerst 

het materiaal verzamelen in de 

kring. Daarna overleggen hoe je 

zo’n stevige toren bouwt. Welke 

spullen doe je onderop en welke 

spullen bovenop? Alle kinderen 

deden mee en mochten om 

beurten iets op de toren plaatsen. 

Ze vonden het fantastisch! 
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Oud papier opruimen 
Na het bouwen van de grootste toren waren de dozen niet meer nodig in de Vissenklas. De kinderen hebben 

juf Saskia goed geholpen met opruimen. Alles is naar de oud-papiercontainer gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst sponsor speurtocht ongekend hoog! 
Beste ouders en verzorgers van Het Kofschip, 

De opbrengst van de Sponsor Speurtocht Ouderkerk is bekend en we zijn ongelofelijk trots op jullie 

kinderen. Want we weten dat de tocht best lang was en de vragen niet altijd even makkelijk. Maar het is niet 

voor niets geweest, want in totaal is er € 5.143,- opgehaald, waarvan € 2.740,- door Het Kofschip. En een 

speciale shout out naar de Kikkerklas, want die heeft met afstand de meeste donaties opgehaald. En groep 

3 en 4 komen daar vlak achter. Super! 

Al met al een geweldige opbrengst waar het Maaltijdproject Zuidoost ook heel blij mee is. Dat vertellen ze 

ook zelf graag in dit filmpje: https://bit.ly/3pkxjiz. 

Veel dank iedereen en wellicht tot een volgende keer! 

De organisatie Sponsor Speurtocht Ouderkerk 

 
Zomerfeest begin volgend schooljaar 

Dank allemaal voor het invullen van de enquête over het zomerfeest. Bijzonder jammer dat corona opnieuw 

roet in het eten gooit. Daarom fijn om even ruggenspraak te houden met jullie. En zoals de titel van dit stuk 

al aangeeft: een duidelijke meerderheid (66%) koos voor een Zomerfeest aan het begin van volgend 

schooljaar. We komen snel bij jullie terug op de datum en de invulling. En hopen natuurlijk dat de 

coronamaatregelen versoepeld blijven worden, zodat het feest ook echt als vanouds kan plaatsvinden.  

En wie weet dat het ons ook nog lukt om dit jaar nog met een klein extraatje voor de kinderen af te sluiten. 

Het gaat gelukkig langzaam weer de goede kant op. Wij hebben er alweer zin in! 

De Ouderraad 
 
Kalender 
  Juni   Juli 

Vr 18 Rapport 2 mee Do 8 Uitzwaaien / Laatste schooldag 

Ma 21 Oudergesprekken Vr 9 Studiedag team, alle groepen vrij 

Di 22 Oudergesprekken Ma 12 Zomervakantie t/m 20-8-2021 

Wo 23 
Oudergesprekken    

Doordraaimoment 10.30-11.30 u    

Do 24 Oudergesprekken    

Vr 25 Personeelsdag team, alle groepen vrij    

Ma 28 Groep 8 op kamp    

Di 29 Groep 8 op kamp    

Wo 30 

Juffendag groep 1 t/m 4.    

Groep 8 op kamp    

Musical groep 8    
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