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Beste ouders, verzorgers,
Deze keer geen voorwoord van Maartje. Zij is aan het genieten van haar zwangerschapsverlof. We wensen
haar nog een rustige tijd toe.
Fijn dat u de tijd neemt om de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar te lezen. Gelukkig zijn alle klassen weer
zo goed als compleet. Daarnaast hebben we afgelopen week ook een heel bijzonder fenomeen gehad;
ouders IN de school. Jaja, live, lopend en blij. Wat was dat fijn. Nu waren de startgesprekken sowieso al fijn,
maar live maakte het wel helemaal af.
En wat was er nog meer aan de hand? We zijn schoolbreed gestart met het thematisch werken rondom het
thema ‘Familie’. Wat we, nu we met alle groepen op één locatie zitten, ook echt voelen. Echt één familie!
Hoe passend!
De eerste naschoolse activiteit was een groot succes. Er zaten twee lokalen vol met kleine wetenschappertjes onder begeleiding van een ‘gekke’ professor van Mad Science. Daarnaast is ook de
leesondersteuning (via Enjoy! Learning) van groep 4 en 5 weer opgestart. De Kikkerklas heeft een bijzonder
uitstapje gemaakt. Zij mochten knuffelen met echte alpaca’s!
Veel leesplezier,
Namens het team
Valeska en Mirjam

Maartje met zwangerschapsverlof
Momenteel is directeur Maartje met zwangerschapsverlof tot eind januari. De directie mailbox wordt tot die
tijd niet gelezen. De vervanging wordt door verschillende personen opgepakt. U kunt zich wenden tot:
• Valeska Wolfs, waarnemend leerkracht op school, aanspreekpunt tijdens afwezigheid van Maartje bij alle
zaken die de school en het onderwijs aangaan. Zij kan u ook doorverwijzen indien nodig.
v.wolfs@ogamstelland.nl
• Astrid Bouquet van de administratie. Zij zorgt dat de vraag op de juiste plek komt. Aanvragen voor
rondleidingen en verloven lopen via haar.
info.hetkofschip@ogamstelland.nl
• Marieken van Avoird, Intern Begeleider. Zij pakt alle zaken op die gaan over de leerlingenzorg.
ib.hetkofschip@ogamstelland.nl
Vanaf 22 november zal Hannah Heetebrij deze taak weer oppakken, zij is dan terug van haar
zwangerschapsverlof.
• Marleen Sluijk, directeur van de Amstelschool. Zij werkt een aantal uren per week voor Het Kofschip.
Verzoek haar alleen voor zaken te benaderen die echt niet bij de bovenstaande personen horen of
duidelijk enkel alleen de directie aangaan. directie.amstelschool@ogamstelland.nl
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“Nieuw schoolgebouw vergroot leerwereld van kinderen”
Onze school krijgt mogelijk nieuwe huisvesting. We vroegen Ruben Dorren (leraar groep 4 bij Het Kofschip)
en Joke Schrama (leraar groep 6 en plusleerkracht) wat dit voor hen zou betekenen. Zij zien de toegang tot
nieuwe soorten ruimtes, zoals een muziek- of knutsellokaal, als een kans om het lesaanbod uit te breiden.
Dat vergroot de leerwereld van leerlingen.
Hoe kijken jullie aan tegen de plannen van een nieuw schoolgebouw, dat gedeeld wordt met de
Amstelschool?
Joke: “Eigenlijk ben ik heel tevreden over het gebouw waar we sinds dit schooljaar zitten. Toch is een nieuw
gebouw voor de toekomst zeker aantrekkelijk en nodig. Ik zie het als een groot voordeel dat we ruimtes met
de Amstelschool kunnen delen. Denk aan een gymzaal, aula, knutsellokaal of muzieklokaal. Die faciliteiten
hebben wij als kleine school niet en we zijn hierdoor beperkt in ons lesaanbod. Dat is erg jammer. Ik hoop
dat wij hier via een nieuw gebouw wel toegang toe krijgen. Dat biedt meer mogelijkheden om de
beleveniswereld en leerwereld van kinderen te verbreden.”
Ruben: “Naast die nieuwe faciliteiten zie ik de kennisdeling met de leraren van de Amstelschool als een
groot voordeel. Als leraar loop je soms tegen problemen aan. Die bespreek ik nu met mijn collega’s, dat is
soms best lastig omdat we aan andere groepen lesgeven. Door samen vanuit één locatie te werken, kun je
dit makkelijker overleggen met leraren van eenzelfde groep.“
Hebben de leerlingen ook profijt van een nieuw schoolgebouw?
Ruben: “Leerlingen winnen enerzijds lestijd. Neem gym. Nu moet ik met mijn leerlingen twintig minuten
heen- en teruglopen naar de gymzaal. Wanneer deze in huis is, heb ik ineens veertig minuten extra lestijd
over om andere leerzame dingen te doen. Anderzijds kunnen we leerlingen meer aanbieden. We beschikken
nu niet over een aula, waardoor we nauwelijks optredens voor kinderen organiseren. Ook geven we bijna
geen technieklessen, omdat we dit vanuit ons eigen klaslokaal moeten doen. Dat is best wel een geregel.”
Joke: “Wij onderzoeken dit schooljaar de mogelijkheden van groepsdoorbroken onderwijs. Hierbij worden de
leerlingen uit verschillende groepen opgesplitst en ingedeeld op basis van hun individuele niveau. Op deze
manier kunnen leraren meer maatwerk bieden. Dit betekent dat we in groepjes buiten de lokalen gaan
werken, bijvoorbeeld in Het Ruim. We willen de middagen op deze manier gaan invullen. We
experimenteren dit schooljaar nog binnen de groepen, maar hopen hier in de toekomst vervolgstappen in te
kunnen zetten.”
Hoe gaan jullie de kleinschaligheid behouden?
Joke: “Daar heb ik geen angst voor. We blijven twee aparte scholen met elk een eigen schoolingang, directie
en visie op het onderwijs. We gaan niet samen en worden geen identieke scholen. Dus in die zin blijven we
kleinschalig. Je deelt enkel hetzelfde gebouw.”
Ruben: “Onze leerlingen hebben niks met de leerlingen van de Amstelschool te maken. Zij krijgen enkel
toegang tot de nieuwe, gemeenschappelijke ruimtes. De kleinschaligheid blijft dus nog hetzelfde voor hen.
Hooguit leerkrachten merken een verschil, omdat zij de ruimtes moeten boeken en hier een planning voor
moeten maken.”

Parkeren bij Het Kofschip
Nu er meer leerlingen op één locatie zijn, is het ook tijdens het brengen en ophalen van de leerlingen.
Wanneer u dicht bij school wilt parkeren houdt dan rekening met de lopende en fietsende kinderen.
Op de hoek van de Hoger Amstellaan en Gedempte Sluiskom is door Gemeente Ouder-Amstel een gele
rand op de stoep geverfd. Hier mag niet geparkeerd worden. Ook op de stoep bij de afvalbak mag niet
geparkeerd worden.
Er ontstaan gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties wanneer u daar wel parkeert.
We vragen u daarom dringend, wanneer u met de auto komt, even bij de Jumbo te parkeren en met uw kind
naar het plein te lopen.

Schoolfotograaf
Op 31 augustus was de schoolfotograaf op Het Kofschip. Helaas waren toen niet alle leerlingen aanwezig.
Daarom komt op 30 september de schoolfotograaf nog een keer om de leerlingen die hij toen had gemist op
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de foto te zetten. Was uw kind er niet op 31 augustus? Trek het dan op 30 september kleding aan die goed
uitkomt tegen een donkerblauwe achtergrond.

Deze maand verwelkomen wij:
Niska van Velzen 1/2B (Vissenklas). Welkom en heel veel plezier bij ons op school!

Groep 1/2A op bezoek bij alpaca’s
De opa van Jackie heeft alpaca's
en hij vroeg of de kikkers
een keertje willen komen kijken.
Nou, natuurlijk!!! We hoopten dat
we ze konden knuffelen maar de
alpaca's waren een beetje bang
voor zoveel kinderen. Maar als je
heel stil ging staan met voer in je
hand dan kwamen ze dat wel
opeten. Of ze dan in je hand
bijten? Nee! Zij pakken eten met
hun lippen die heel zacht zijn. Er
waren ook baby's...aaaaah zoooo
schattig! Het was heel leuk maar
soms een beetje spannend.

Mad Science
Mad Science is op Het Kofschip gestart met te gekke
nieuwe lessen! Er doen twee groepen van 24 leerlingen
mee aan de naschoolse cursus. Deze bestaat uit lessen
uit de wondere wereld van experimenten, proefjes
en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema
centraal en wordt de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitgelegd. Nadat de ‘gekke’ professor
heeft laten zien hoe het proefje gedaan moet worden,
gaan de leerlingen zelf aan de slag als echte
wetenschappers!

Het Kofschip op schoolreis
Wat een superleuke schoolreis hebben wij gehad.
De Ouderraad had alles goed geregeld, zelfs mooi weer.
Graag volgend
jaar weer
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Kalender
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Klassenbijeenkomst voor alle ouders 19.00 uur
Wensen & Verwachtingen avond voor alle
ouders 19.30 uur

Ma
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Herfstvakantie t/ 22-10-2021

Ma

25

Studiedag Team, alle leerlingen vrij
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