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Beste ouders,   
De laatste nieuwsbrief van het jaar alweer. Wij kijken terug op een bijzonder jaar. Voor mij mijn tweede 

schooljaar op Het Kofschip wat erop zit. Twee jaren, waarvan 11/2 in coronatijd. Ik heb u in deze tijd 

ontzettend gemist in de school! Even een praatje maken. Laagdrempelig binnenlopen. Het was er niet bij.  

De meeste ouders ken ik nog niet van naam of zelfs gezicht. Sommige (nieuwe) ouders zijn zelfs nog nooit 

in de school geweest. En dat terwijl wij de samenwerking met de ouders zo essentieel vinden.  

Ondertussen zijn we ook trots op hoe we steeds zijn omgegaan met de maatregelen en het thuisonderwijs. 

De school heeft daarbij niet stilgestaan in haar ontwikkeling. We hebben veel mooie veranderingen kunnen 

doorvoeren die vanuit ons schoolplan passen bij onze visie op het beste onderwijs. Veel ouders hebben ons 

positieve feedback gegeven op de ontwikkelingen die zijn doorgezet, heel fijn is het om dat van u te mogen 

horen. Voor een deel van u zullen deze veranderingen soms ook even slikken zijn geweest. Het voelt zo 

vertrouwd om bij het oude te blijven. Dat begrijpen wij heel goed. Wij hebben er hard aan gewerkt om het 

beste, motiverende en toekomstgerichte onderwijs neer te kunnen zetten in de persoonlijke, kleinschalige  

en huislijke setting van Het Kofschip. Het beste van twee werelden zeg maar. Daar zijn wij trots op. Wij zien 

er erg naar uit om dit komend schooljaar nog veel meer met u samen te kunnen gaan vormgeven. Om écht 

de verbinding met de ouders weer aan te kunnen gaan. Vanuit ons opgefriste schoolgebouw en schoolplein. 

Aan het begin van het schooljaar zijn er meteen verschillende activiteiten waarbij u verwacht wordt. Zo gaan 

wij bijvoorbeeld op dinsdagavond 7 september inhoudelijk met u in gesprek en horen wij graag van u wat  

uw wensen en verwachtingen zijn voor het onderwijs van uw kind. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer 

informatie over deze en andere oudermomenten de eerste weken. Het is een voorrecht elkaar weer in de 

ogen te mogen kijken, wij hopen dat u het belang ook ziet en in grote getalen aanwezig bent op deze 

momenten.  

Maar nu eerst de laatste schoolweek afronden. En daarna welverdiend met vakantie. Hopelijk blijft iedereen 

gezond en kan iedereen weer genieten van een vakantietijd die weer meer lijkt op hoe we dat graag zouden 

willen. Ik wens iedereen een heerlijke zomer en zie u graag na de zomer weer terug!  

Zonnige groeten,  

Maartje. 
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Nieuwbouw/verbouw 
 De verbouwing van het Turfstekerspad is in volle gang. De komende 

weken gaat deze volop door en aan het einde van de vakantie vindt de 

verhuizing plaats. Wij hebben ontzettend veel zin om eindelijk als één 

team te kunnen gaan samenwerken. Dat kinderen met en van elkaar 

kunnen leren. Eindelijk echt samen.  

Ondertussen loopt ook het proces naar nieuwbouw door. In de vorige 

nieuwsbrief kon u lezen over de criteria die SMART gemaakt zijn en 

meegegeven aan de vooronderzoekers naar de locatie Bindelwijk. 

Inmiddels zijn deze ook op onze website te vinden bij 

https://www.hetkofschip.nl/nieuwbouw/ onder fase 1. 
In de bijlage vindt u een interview met projectleider Jan van Heiningen.  

Hij brengt de wensen van schoolbestuur, scholen, ouders en leerlingen 

samen en onderhoudt ook het contact met de gemeente. 

 
Start schooljaar 23 augustus met Gouden Weken 
Een goed begin is het halve werk!  

Deze uitdrukking is in het bijzonder van toepassing op de groepsvorming en verwoordt in één keer het doel 

van de Gouden Weken. De eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen wij de Gouden Weken. 

Kinderen ontwikkelen zich razendsnel, ook op sociaal niveau. Elke groep heeft de eerste weken na een 

zomervakantie weer tijd nodig om zich te vormen. Een goede begeleiding hierbij is erg belangrijk. Juist deze 

periode is bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming, zodat 

normen door de klas en de leerkracht samen worden bepaald. De kinderen zitten weer een heel jaar bij 

elkaar in een groep. Binnen deze groep kunnen zij alleen goed functioneren als zij zich prettig en veilig 

voelen. Dat prettig en veilig voelen hangt samen met een gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid, 

zelfvertrouwen en respect hebben voor elkaar. Het samenwerken, van elkaar leren en met elkaar opschieten 

is niet altijd vanzelfsprekend. De eerste weken willen we hier veel aandacht aan besteden middels 

groepsactiviteiten.  

We gaan aan de slag met: 

● Activiteiten die in het teken staan van hernieuwd kennismaken (deze gaan over talenten, positieve 

eigenschappen, complementair zijn; van waarde zijn voor de groep); 

● We geven zelf het goede voorbeeld, nemen kinderen zoals ze zijn en tonen respect; 

● Met de kinderen stellen we de groepsregels vast. We hangen ze zichtbaar op in de klas en laten iedereen 

(dus ook de groepsleerkracht) de regels en afspraken ondertekenen; 

● We doen veel (korte) groepsvormende spellen, waarin we een beroep doen op het samenwerken van de 

kinderen. Wij delen de groepjes in. De samenstelling van de groepjes is steeds anders. De spelletjes 

zorgen voor veel plezier en een positieve groepssfeer; 

● We maken kinderen medeverantwoordelijk voor hun groep (elkaar) en hun lokaal. 

Ook ouders spelen een belangrijke rol bij groepsvorming. Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Als ouders en leerkrachten op één lijn zitten wat betreft de aanpak richting het kind, wordt het 

“effect” verdubbeld. Daarom zullen wij in de eerste weken van het schooljaar de startgesprekken houden. Bij 

de startgesprekken bent u en uw kind welkom. Samen met de leerkracht worden dan de verwachtingen voor 

het nieuwe schooljaar besproken. 
 
Startgesprekken 
Op 30 augustus, 31 augustus, 1 september, 3 september, 6 september, 9 en 10 september vinden de 

startgesprekken plaats. Alle ouders, met kind(eren) worden, via Parro, uitgenodigd door de leerkracht  

van hun kind(eren) om hiervoor in te schrijven. We vinden het belangrijk om aan het begin van het 

schooljaar u kennis te laten maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren).  

 
Donderdag 2 september: Informatieavonden groepen 1 t/m 8 
Op 2 september is de informatieavond voor alle groepen. U bent welkom vanaf 19u tot 20u30. Tussen 19-

20u krijgt u informatie over de groep(en) van uw kind(eren). Vanaf 20-20u30 is er ruimte om  vragen te 

stellen. U kunt bij verschillende groepen aanschuiven indien u kinderen in verschillende groepen hebt. 

De verbouwing op het Turfstekerspad  
is in volle gang! 

mailto:info.hetkofschip@ogamstelland.nl
https://www.hetkofschip.nl/nieuwbouw/


 

 

Nieuwsbrief 11, juli 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 

De informatieavond voor het VO voor de groepen 7 en 8 zal dit keer een aparte avond zijn op 28 oktober. 

Meer informatie volgt in een andere nieuwsbrief en via Parro. 

 

Dinsdag 7 september: Wensen en Verwachtingenavond voor ouders 
Op 7 september  is de Wensen- en Verwachtingenavond met de externe partner van Actief Ouderschap 

gepland. Op deze belangrijke inhoudelijke avond hopen wij dat alle ouders vertegenwoordigd zijn en zal ook 

het hele team vertegenwoordigd zijn. Wij gaan in groepen uiteen en gaan met elkaar in gesprek over uw 

wensen en verwachtingen voor de komende jaren voor het onderwijs voor uw kind. Hieruit volgen concrete 

plannen en beleid voor de korte- en lange termijn. Laat u zelf dus horen die avond! Zet 7 september alvast in 

uw agenda!  

 

 
Zomerfeest 
Het mag allemaal weer! Althans, zoals het er nu naar uit ziet.   

Het is dus tijd om ons voor te bereiden op een gezellig ouderwets 

zomerfeest voor jong en oud.   

Zet een groot X in je agenda op vrijdag 17 september, want dan zijn we 

weer terug van weggeweest. Meer info wordt direct bij aanvang 

schooljaar 2021-2022 bekend gemaakt. 

Zien we jullie 17 september? Geniet van de zomervakantie. 

 

Helpende Handjes gezocht! 

De organisatie van het zomerfeest is al van start gegaan en gaat 

uiteraard door in de zomerperiode. Wil jij helpen met de voorbereiding of 

straks tijdens het zomerfeest? (Alle beetjes helpen!) Meld je dan nu aan 

voor de “Helpende Handjes” whatsapp groep. In deze groep vragen wij af en toe hulp voor bepaalde 

activiteiten. Samen werken maakt alles leuker! Word lid via deze link: 

https://chat.whatsapp.com/Br5gVBn5RY2KA2ENISg4uF 

Feestelijke groet,   

De Ouderraad   

 
 
Even voorstellen: 

Mijn naam is Arwen Bührs en ik ben komend schooljaar nieuw  

op Het Kofschip. Ik ben 20 jaar oud en woon zelf ook in Ouderkerk aan de Amstel. Samen 

met juf Mirjam ga ik groep 3 lesgeven vanaf aankomend schooljaar. Ik zit in mijn laatste 

jaar van mijn opleiding en ik mag deze afronden bij jullie op school. Ik heb er ontzettend 

veel zin in en ben benieuwd naar alle nieuwe gezichten binnen groep 3 en natuurlijk ook 

in andere klassen! Zeg gerust gedag als je mij voorbij ziet lopen.  

Ik kijk ernaar uit en tot na de vakantie! 

 
Wij verwelkomen: 
Sloane Zwart (groep 4), Alexandre Santos Putter (groep 4), Annabelle Ras (groep 5) en Alexia Ras (groep . 

Ze starten na de zomervakantie. Welkom en heel veel plezier bij ons op school! 

 
Wij nemen afscheid van: 
Loy Aloisi (groep 4) en Ray Aloisi (groep 5), Pim Nieuwendijk (groep 3) en van Michael Thomas (vissenklas). 

We wensen hen veel plezier op hun nieuwe school. 

 

Schoolplan op Facebook en in nieuwsbrief 
Thematisch onderwijs 
In het nieuwe schooljaar gaan we verder met het thematisch onderwijs in de middagen. Wel gaan we met 

een andere methode werken. Niet meer met Alles-in-1, maar met: Blink geïntegreerd. Dit doen we in ieder 

geval van groepen 3 t/m 8 en de groepen 1 en 2 zullen zoveel als mogelijk aansluiten. 
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Het eerste thema heet: familieverhalen. Bij de start van het schooljaar is het belangrijk om elkaar weer beter 

te leren kennen en van alles over elkaar te weten te komen. Toepasselijk! Mooi ook omdat we sinds lange 

tijd weer met alle groepen in één gebouw zitten. Hoe fijn is het dan om elkaar op en top te leren kennen!  

De groepen 3 en 4 gaan zich verdiepen in "ik en mijn familie". Hoe was je toen je klein was? En hoe was het 

in de tijd dat je ouders en grootouders kind waren? Een duik in de familiegeschiedenis! 

De groepen 5 en 6 gaan zich verdiepen in "wereldse kinderen". Hoe is het leven van jou en van andere 

kinderen in Nederland? En hoe leven kinderen in andere delen van de wereld? 

De groepen 7 en 8 gaan kijken naar "fantastische families". Families zijn belangrijk in alle tijden. Welke 

families uit de geschiedenis hebben een belangrijke betekenis gehad? 

Kortom, het belooft een mooie periode te worden met elkaar! 

 
Bericht vanuit de MR 
Bij het afsluiten van het schooljaar sluit de MR ook een bepaalde periode af. De MR zal voortaan uit vier 

leden bestaan: twee leerkrachten voor de Personeelsgeleding (P)MR) en twee ouders voor de 

Oudergeleding (O)MR). Dit is meer in lijn met de grote van de school en zal de belasting voor de MR beter 

verdelen. 

De ouders worden versterkt door een achterban, het zogenaamde (O)MR-panel. Dit is een groep van 12 

ouders die zich hiervoor hebben opgegeven. De oudergeleding kan op hen een beroep doen voor 

achterbanraadpleging. Hierdoor is voor hen snel(ler) duidelijk wat er speelt onder ouders en wat zij over 

bepaalde onderwerpen denken. Met de verkregen informatie kunnen ze beter advies uitbrengen of 

instemming geven op bepaalde vraagstukken. 

De wijziging van zes naar vier leden betekent het volgende: 

Joke Schrama (groep 5) zal haar plek in de (P)MR overdragen aan Valeska Wolfs (groep 7) en haar plek in 

de GMR aan Sanne Moespot (groep 8). Joke wordt bedankt voor haar inzet in beide rollen en de overige 

MR-leden wensen haar een heel fijn laatste schooljaar waarin we haar op het hart drukken om van haar 

vergadervrije avonden te gaan genieten. 

Elma Groenendaal zal haar rol in de (P)MR neerleggen en met zwangerschapsverlof gaan. De MR wenst 

haar een heel fijn zwangerschaps- en bevallingsverlof toe. 

Jillis Kriek zal zijn rol in de (O)MR neerleggen en zich verder blijven inzetten voor de werkgroep die over de 

twee scholen in een gebouw gaan. Ook Jillis wordt bedankt voor zijn inzet voor de MR. 

Christiènne van Gelder-Nibte draagt haar rol als (O)MR-lid over aan Malu Kriek. Het zittingstermijn van 

Christiènne als MR-lid zit erop. De MR dankt haar voor haar inzet als secretaris van de MR. 

De nieuwe leden wordt veel succes en plezier in de MR toegewenst. 

De MR heeft de afgelopen drie jaar een wijziging doorgemaakt als orgaan binnen de school. Het is een 

zelfstandige, gestructureerde groep geworden. Een kritische vriend waar de directie mee kan sparren.  

De komende jaren wil men dit verder uitbouwen om zo de school verder te helpen groeien en haar onderwijs 

op goed niveau te hebben en houden. De MR zal helpen om het kleinschalige dorpsgevoel, de reden 

waarom veel ouders voor Het Kofschip hebben gekozen, vast te houden. Het aankomende nieuwe 

schooljaar met zijn allen op het Turfstekerspad en later in het nieuwe schoolgebouw. 

De MR dankt de leerlingen, ouders/verzorgers, het personeel voor de samenwerking, hun inzichten en 

kritische vriendschappelijke blik in het afgelopen schooljaar. Het heeft ons als groep geholpen om advies en 

instemming te kunnen geven met de juiste informatie. De directie wordt ook bedankt voor de constructieve, 

fijne en goede samenwerking. 

We wensen jullie allen een hele fijne zomervakantie en we zien eenieder graag uitgerust terug op het 

Turfstekerspad. 

 

 

Jaarkalender voor ouders 
De jaarkalender wordt als bijlage met deze nieuwsbrief meegestuurd. Op de kalender vindt u alle vakanties, 

studiedagen van het team en andere informatie die voor u van belang. Is. Bewaar hem daarom goed. 

Mochten er nog wijzigingen zijn, in de loop van het schooljaar, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld via 

de nieuwsbrief en Parro. 
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Kalender 
  Juli   September 

Do 8 Uitzwaaien Wo 1 Startgesprekken 

Vr 9 Studiedag team, alle groepen vrij Do 2 Informatieavond groep 1 t/m 8 

Ma 12 Zomervakantie t/m 20-8-2021 Vr 3 Startgesprekken 

   
Ma 6 

Tweede Kanjerweek 

  Augustus Startgesprekken 

Ma 23 
Eerste schooldag Di 7 Wensen en Verwachtingen ouderavond 

Start Kanjerweken Do 9 Startgesprekken 

Ma 30 
Tweede Kanjerweek Vr 10 Startgesprekken 

Startgesprekken Di 14 Schoolreis 

Di 31 Startgesprekken Vr 17 Zomerfeest 
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