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Beste ouders,   
Het is zover! We zijn één team, één school. Wat voelde dat heerlijk afgelopen maandagochtend op het plein 

met elkaar. In een prachtig opgefrist gebouw en plein zijn wij vol energie en motivatie met elkaar gestart.  

Wat een frisse, fijne werkplek en eindelijk goede koffie! We lopen gemakkelijk bij elkaar binnen, werken 

meer en efficiënter samen en hebben alle expertise steeds paraat. Nu al ontstaat er synergie. Oudere 

kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor álle leerlingen.  

Zo voelt dat nu ook echt. Samen. Dat is een nieuw kernwoord op de schoolplanposter van dit schooljaar 

Schoolplanposter 2021-2022. Samen ook met ouders. Ouders die de school steunen zoals met het 

wegbrengen van afval naar de stort, met het maken van een promofilm, schilderen van paaltjes en 

zandbakrand en het in elkaar zetten van picknicktafels. Samen met de OR evenementen oppakken en 

samen met de MR beleid verbeteren. Samen met álle ouders gaan we op 12 oktober de wensen en 

verwachtingen voor de komende jaren helder krijgen. Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn. Want vanuit 

heldere verwachtingen gaan we nog beter samenwerken met elkaar.  

Eind januari haak ik zelf weer aan bij deze fijne samenwerking. Vanaf 8 september zullen de collega’s in de 

school samen met externe hulp en Marleen van de Amstelschool in de achtervang, mij vervangen tijdens 

mijn zwangerschapsverlof. In de nieuwsbrief van september vindt u meer gedetailleerde informatie over 

waar u terecht kunt tijdens mijn afwezigheid. Voor nu dank voor de fijne start, voor uw vertrouwen en voor 

alle betrokkenheid bij onze mooie school. We gaan er een prachtig jaar van maken. Samen. 

Hartelijke groet, Maartje 

 

 

Begin van het schooljaar en coronamaatregelen 
De overheid heeft op 13 augustus besloten dat er in ieder geval tot 20 september maatregelen in werking 

blijven voor basisscholen. Ouders mogen enkel de school in, als de 1,5 meter gegarandeerd is. Dat betekent 

dat wij u nog niet in grote getalen in de school kunnen ontvangen. Daarom hebben wij tot 20 september  

de volgende keuzes gemaakt: 

- Halen en brengen van kinderen gaat voorlopig nog tot op het schoolplein. U bent zelf verantwoordelijk om 

afstand te houden van elkaar. Kinderen hoeven geen afstand te houden. 
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- Bij grote getalen kunnen we de 1,5 meter afstand niet garanderen. U bent individueel echter van harte 

welkom in de school. Loop even binnen (let op de 1,5 meter regel) of bel voor een afspraak.  

- De hoofdingang heeft twee deuren: de rechter is voor de kinderen van de groepen 1 en 2, de linker voor 

de groepen 3,4, en 5. 

 De ingang bij Tante Kaatje is voor de groepen 6,7 en 8. 

- De leraren staan deze eerste week elke dag om 8u20 op het plein om de kinderen te verzamelen.  

Om 8u30 loopt de gehele groep gezamenlijk naar binnen met de leerkracht. Na de eerste week wordt 

gekeken naar de beste situatie voor daarna. Leerkrachten communiceren dit zelf met de ouders. 

 Om 14u45 komen de leerkrachten weer naar buiten met de kinderen. 

 U mag de leerkracht op het plein benaderen, mits u 1,5 meter afstand bewaart. 

- De leerkrachten van de groepen 1/2a en 1/2b staan in ieder geval tot 20 september buiten de kinderen op 

te wachten om 8u20 (voor de hoofdingang). 

- De fietsenstalling blijkt groot genoeg nu we met twee locaties samen zijn gegaan, deze gaan we niet 

meer aanpassen. Kinderen zijn welkom met de fiets. Graag de fietsen wel in de stalling plaatsen en niet 

langs de hekken op het plein.  

- Indien u van ver met de auto komt, kunt u het beste even bij de Jumbo parkeren en met uw kind naar het 

plein lopen. 

Helaas is bij het uitkomen van deze nieuwsbrief zojuist bekend geworden dat zowel in groep 6 als in groep 3 

een leerling corona heeft. De leerling uit groep 6 was niet op school geweest. Die uit groep 3 wel, daarom 

zal groep 3 de komende 5 dagen in quarantaine zitten. Veel sterkte aan de getroffen gezinnen! 

 

 
Personele zaken 
Dominique stelt zich voor 

Hallo allemaal, Mijn naam is Dominique, ik ben 21 jaar en ik kom 

oorspronkelijk uit Heiloo. Momenteel ben ik tweedejaars studente 

Universitaire Pabo in Amsterdam. Ik heb van jongs af aan altijd gezegd dat ik 

juf wilde worden en mijn ervaring tijdens mijn tussenjaar heeft dat nogmaals 

bevestigd. In dat jaar heb ik namelijk drie maanden op Rhodos gewerkt, 

voornamelijk in de miniclub van een hotel, wat me heeft doen laten inzien dat 

ik werken met kinderen onwijs leuk vind. Andere hobby’s van mij zijn tennis, 

theater (een aantal jaar zelf gedaan, nu voornamelijk het theater bezoeken), 

reizen en creatief bezig zijn (de laatste tijd met het maken van geboorte-

/kraamcadeaus).  

Het komende halfjaar zal ik elke dinsdag stage lopen in groep 4, bij meester 

Ruben. Ik heb onwijs veel zin in deze stageperiode, zeker na de eerste 

stagedag die ik al achter de rug heb. Ik kijk er erg naar uit om de kinderen en 

hun kwaliteiten beter te leren kennen en ik weet zeker dat het een leuke en 

leerzame tijd gaat worden! Tot ziens op het schoolplein of in het klaslokaal! 

Dominique Tijssen 

 

Mark stelt zich voor 

Dag lieve kinderen en ouders van de mooie groep 8’ers op Het Kofschip, ik ben Mark, en dit jaar ga ik 

samen met juf Valeska en met jullie een mooi jaar met een kamp, 

eindtoets en eindmusical doorlopen. Ik zal dit jaar als stagiair en Leraar in 

Opleiding (LIO) op Het Kofschip werken aan het ontwikkelen van mijn 

plezier, motivatie en talent om voor de klas te zijn. Met Valeska had ik mij 

geen betere begeleider kunnen wensen!  

Ik ben 32 jaar, geboren en getogen in Amsterdam en kwam regelmatig op 

de fiets in Ouderkerk langs. Altijd een ijsje halen op het vaste adres langs 

de Amstel en verder fietsen. En nu heb ik mijn passie gevonden in het 

begeleiden van kinderen op de basisschool. Na eerder een Universitaire 

opleiding Archeologie te hebben afgerond, ben ik momenteel bezig met 

omscholing naar meester Mark. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie leuke 

kinderen in groep 8 en heb er zin in om samen elkaar te motiveren om 
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meer te leren en veel plezier te maken. En als er vragen over archeologie zijn beantwoord ik die graag!  

Tot in de klas! 

Mark van Kesteren 

 

Zwangere collega’s 

In de zomervakantie zijn twee van onze zwangere collega’s bevallen: 

Hannah is bevallen van zoon Willem en Elma is bevallen van dochter Anne! 

De collega’s en de kleintjes maken het goed. 

 

Startgesprekken 
De startgesprekken in de tweede en derde week worden voor alle leerlingen fysiek op school gehouden. U 

heeft inmiddels via Parro de intekenlijst ontvangen van de leerkracht. 

U wordt samen met uw kind op school verwacht bij de leerkracht, dan mag u dus eindelijk weer even de 

school in en middels de looproutes naar het lokaal van uw kind. De leerkrachten communiceren hierover nog 

met u. Indien u COVID gerelateerde klachten heeft of om andere redenen dit gesprek digitaal wenst te 

voeren, bespreekt u dat even met de leerkracht.  

 

Info-avond en Wensen en verwachtingenavond 
De info-avond op 2 september met alle ouders op school kan helaas met de huidige maatregelen nog niet 

doorgaan. U ontvangt daarom alle informatie over de nieuwe groep in eerste instantie digitaal van de 

leerkracht, op 2 september.  

In plaats van de info-avond, komt er een klassenbijeenkomst, op 12 oktober om 19u (indien de maatregelen 

dit toelaten). 

De Wensen en Verwachtingen avond van 7 september wordt ook verplaatst naar 12 oktober en begint om 

19u30. Dit is aansluitend aan de klassenbijeenkomst. U ontvangt hier nog een specifieke uitnodiging voor. 

 

Promofilm 
Op 25 en 26 augustus wordt de nieuwe promofilm van Het Kofschip opgenomen. Behulpzame ouders 

vormen de filmcrew. We zijn nu al benieuwd naar het resultaat! Uiteraard delen we het eindresultaat met  

u zodra dit gereed is. 

 

Nieuwbouw / Verbouw 
De verbouwing van de school is zo goed als klaar. Er zijn hier en daar nog wat klusjes die aangepakt 

moeten worden. De paaltjes en de rand van de zandbak op het schoolplein zijn geverfd door een paar 

moeders en de picknicktafels voor het leerplein zijn in elkaar gezet door twee vaders en een moeder. 

Superbedankt voor jullie hulp! 

In de zomervakantie is de inventaris van de Koningin Wilhelminalaan naar het Turfstekerspad verhuisd.  

Daar waren twee dagen, twee verhuiswagens en zo’n 12 verhuizers voor nodig! Het ruim van het 

Turfstekerspad stond helemaal vol! 

Na een week keihard werken met het hele team was het ruim opgeruimd en de gangen leeg. In de speelzaal 

en in het magazijn staan nog wel verhuisbakken die leeggeruimd moeten worden. Ook zijn er nog spullen 

voor verkoop en er is nog afval voor de vuilstort. 

Na de verhuizing stond het ruim helemaal vol.     Dit is het resultaat na een week opruimen! 
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Het schoolplein is ook in de zomervakantie aangepast. We hebben aan het bedrijf dat dit gedaan heeft 

gevraagd om het plein te vergroenen met minimale middelen, omdat we helaas geen subsidie konden 

krijgen voor deze aanpassing. Maar het is heel goed gelukt! De zandbak waar de schommel in stond is 

leeggemaakt, met dat zand is de andere zandbak aangevuld. De doeltjes van het pannaveldje van de 

bovenbouw zijn in de leeggemaakte zandbak geplaatst. De schommel is verplaatst naar het plein, erom 

heen ligt gras. De tegels die over waren, zijn gebruikt om de leeggemaakte zandbak te bestraten. 

Tegen de hekjes die over waren van het oude pannaveld op de bovenbouw, zijn plantjes gepoot en die 

zorgen er straks voor dat er groene verstopplekjes zijn voor de leerlingen, er is daardoor een miniparkje 

ontstaan. Naast de schommel is een wilgenhutje geplaatst, er zijn muntplantjes gepoot, er zijn twee 

pleinspelen op het plein geschilderd en het is mogelijk om een schaduwdoek boven de zandbak te hangen. 

Het schoolplein is door circulair gebruik van bestaande materialen en een nieuwe indeling een meer groene 

en uitdagende speelplek voor de leerlingen geworden. 

 

 

TSO door Woest Zuid 
Vanaf dit schooljaar wordt de TSO (Tussenschoolse opvang) door Woest Zuid georganiseerd. De TSO is als 

volgt geregeld: 

Groep 1 t/m 4 spelen van 11u30-12u00 buiten. 

Groep 5 t/m 8 spelen van 12u15-12u45 buiten.  

In de meegestuurde brief leest u hoe de leerlingen begeleid worden door de medewerkers van Woest Zuid.  

 
Schoolreis 
Op dinsdag 14 september gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. De groepen 1 t/m 4 gaan naar 

Oud Valkeveen en de groepen 1 t/m 7 gaan naar Duinrell. Meer informatie volgt. 

 
Zomerfeest 
Voor de zomervakantie leek het erop dat we op 17 september het zomerfeest konden houden. Helaas 

werden de maatregelen weer aangepast en voor de scholen gelden deze tot en met 20 september. Het 

zomerfeest is daarom verplaatst naar 24 september. Zet een groot X in je agenda op vrijdag 24 september! 

Meer informatie volgt zo snel mogelijk. Zien we jullie 24 september?  

 
Schoolfoto schooljaar 2021-2022 
Op dinsdag 31 augustus 2020 komt de schoolfotograaf naar Het Kofschip.  

In de meegestuurde bijlage staat alle informatie die voor u van belang is. 

 

Deze maand verwelkomen wij: 
In groep 1/2A (Kikkerklas): Evi Ebbe, Noor Straver en Benji van Wees 

In groep 1/2B (Vissenklas): Cesur Güglü en Nico Duijst 

In groep 4: Sloane Zwart en Alexandre Santos Putter 

Annabelle en Alexia Ras kunnen door de coronamaatregelen nog niet naar Nederland komen, zij komen in 

januari. 
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Kalender 
  Augustus   September 

Ma 30 
Tweede Kanjerweek Wo 1 Startgesprekken gr. 1 t/m 8 

Startgesprekken gr. 1 t/m 8 Di 2 Infomail naar alle ouders 

Di 31 Startgesprekken gr. 1 t/m 8 Vr 3 Startgesprekken gr. 1 t/m 8 

   
Ma 6 

Derde Kanjerweek 

   Startgesprekken gr. 1 t/m 8 

   Di 7 Startgesprekken gr. 1 t/m 8 

   Do 9 Startgesprekken gr. 1 t/m 8 

   Vr 10 Startgesprekken gr. 1 t/m 8 

   Di 14 Schoolreis 

   Vr 24 Zomerfeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema Kleurenmonsters bij de kleuters: bij 1/2A hebben de hun eigen kleur monster geknutseld. 

Bij 1/2B (Vissenklas) hebben ze visjes geknutseld.  
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