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Beste ouders, verzorgers,  
Dit is alweer de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. De afgelopen periode hebben wij bijzondere dingen 

meegemaakt op school. De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben meegedaan met de kinderpostzegelactie. 

Het totaalbedrag wat de kinderen opgehaald hebben is nog niet helemaal bekend, dus nog even spannend! 

Maar het is zeker meer dan € 7.500,00!! Super trots!!  

Verder is vorige week woensdag de Kinderboekenweek gestart met het thema beroepen. Er is een echte 

bakker (bakker Out) en echte slager (slager Stronkhorst) bij alle groepen op bezoek geweest. Erg leuk  

en lekker… In sommige groepen is er zelfs bezoek geweest van een kinderfysiotherapeut en laborante.  

Ook zijn de groepen 1 t/m 4 op bezoek geweest bij de winkeliers op het Sluisplein. De afsluiting van de 

Kinderboekenweek was een echte „date with a book‟. Elk kind heeft thuis een boek ingepakt en met 

kernwoorden omschreven. Vandaag heeft uw kind een ander boek uit mogen kiezen om lekker te gaan 

lezen in de herfstvakantie.  

Op woensdag 6 oktober is groep 8 op de fiets vertrokken naar de kamplocatie in het Amsterdamse Bos.  

Dat zij in de stromende regen moesten fietsen deerden ze niet. Ze hebben daar drie dagen genoten.  

Meer hierover in deze nieuwsbrief met de foto‟s en verhalen. Op vrijdag 9 oktober stond de hele school  

op het plein om ze weer te verwelkomen.  

Afgelopen dinsdag 12 oktober hebben de leerkrachten en een groep ouders gesproken over de wensen en 

verwachtingen ten aan zien van de samenwerking tussen ouders en school. Het was een mooie, gezellige 

en fijne avond. Het verslag van wat er besproken is, kunt u binnenkort via de mail verwachten.  

Voor nu wensen wij u en uw kind(eren) een hele fijne herfstvakantie, wij zien de kinderen graag weer 

uitgerust terug op dinsdag 26 oktober.   

Veel leesplezier,   

Namens het team 

Valeska en Mirjam    
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Even voorstellen: Ingrid Wulving 
Mijn naam is Ingrid Wulving en ik ben afgelopen september begonnen aan de deeltijd 

pabo opleiding bij de Marnix Academie. Ik wilde al aan het eind van de middelbare 

school lerares worden, maar heb uiteindelijk gekozen voor een studie Economie aan 

de Vrije Universiteit. De wens om les te geven bleef en daarom ben ik naast mijn 

studie een opleiding tot zweminstructrice gaan volgen en daarna als zweminstructrice 

gaan werken. Toen ik in mijn uiteindelijke baan ging werken, ben ik naast mijn werk 

nog jaren zwemlessen blijven geven. Nu mijn dienstverband bij mijn huidige werkgever 

beëindigd wordt, heb ik besloten de sprong te wagen en mijn droom om juf te worden, 

te verwezenlijken. Ik loop stage in groep 7 bij juf Sanne. Inmiddels heb ik kennisgemaakt met de groep en ik 

heb al één les mogen geven. Ik vind de klas ontzettend leuk! Wat een leuke, behulpzame kinderen zitten er 

in deze klas. Ik vond mijn eerste les geven ook ontzettend leuk, maar besef dat ik nog ontzettend veel van 

juf Sanne kan en moet leren. Ik loop tot februari stage in groep 7 en ga daarna een half jaar stage lopen in 

de onderbouw van Het Kofschip. Wie weet tot snel! 

 

Nieuwbouw 
‘Wij willen in rust kunnen werken en leren’ 

Onze school krijgt mogelijk nieuwe huisvesting. Maar hoe kan een nieuw schoolgebouw eruit zien?  

Onze leerlingen Lev (groep 6), Olivia (groep 6), Ella (groep 7) en Youp (groep 7) laten hun fantasie er graag 

op los. Trampolines, een achtbaan, een bioscoop, een snoepwinkel en een zwembad met een jacuzzi 

zouden zeker welkom zijn, grappen de leerlingen. Maar al 

snel komen ze met hele goede én realistische ideeën voor 

hun ideale leeromgeving. De leerlingen vinden het 

belangrijk om rustig te kunnen werken, om zo de beste 

schoolprestaties te behalen. 

De leerlingen hopen bij een nieuw schoolgebouw vooral 

op meer soorten ruimtes, zodat zij op nieuwe manieren 

kunnen leren. Youp droomt van een biologielokaal om 

proefjes te kunnen doen, Ella wil over de natuur leren in 

een buitenlokaal en Olivia wil cupcakes bakken in een 

kooklokaal om zo te leren over gewichtseenheden. Lev 

vindt dat zijn school meer sportlessen moet aanbieden.  

Hij vertelt: “Als je veel beweegt, kun je daarna beter leren. 

Als ik moe ben van het sporten of buitenspelen, kan ik me 

vervolgens beter concentreren tijdens de les.” De leerlingen dromen dan ook allemaal over een eigen 

gymlokaal. Nu moeten ze daar nu namelijk naartoe lopen en dat is „best irritant‟. Ook een schoolplein waar 

meer te doen is, zoals schommels, meer speeltoestellen of een voetbalveld met kunstgras zijn volgens alle 

leerlingen „een must‟ om hun energie kwijt te raken. 

In groepjes werken 

Ook zouden de leerlingen het fijn vinden als ze wat vaker buiten het klaslokaal mogen werken. Sommige 

leerlingen mogen in de gang werken, maar dat is helaas niet voor iedereen bestemd, vertelt Olivia.  

 “Vaak zijn het dezelfde kinderen die in het leerruim mogen werken. Ik vind het jammer als ik daar niet altijd 

kan werken. Er is meer ruimte nodig zodat dit meer afgewisseld kan worden.” 

Rustige sfeer 

Volgens Ella is de sfeer binnen de schoolmuren heel belangrijk, zowel in dit gebouw als bij een nieuwe 

locatie. “Onze lokalen zijn nu erg wit en kaal. Ik heb liever een meer huiselijke sfeer in het klaslokaal, met 

bijvoorbeeld een vrolijke kleur op de muur, planten en een hoekje om te chillen. De lokalen moeten zo 

ingericht zijn, dat iedereen zich zo goed mogelijk kan concentreren en niet afgeleid wordt door bijvoorbeeld 

posters op de muur.” Die rust is niet alleen qua looks nodig, maar ook qua akoestiek. Nu ondervinden de 

leerlingen vaak geluidsoverlast van de omringende groepen of kleuters die buitenspelen. Dat leidt behoorlijk 

af, terwijl de kinderen graag geconcentreerd willen kunnen werken.  

Geen scholenfabriek 

In de mogelijke nieuwbouw zullen twee scholen gevestigd worden: Het Kofschip en de Amstelschool.  

Dat vinden de leerlingen prima, maar ze willen wel graag dat de scholen los van elkaar blijven opereren. 

Youp: “We moeten geen scholenfabriek worden! Ik wil gewoon mijn eigen groep behouden en zie het niet 
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zitten om samen te gaan met de kinderen van de Amstelschool.” Dat wil niet zeggen dat hij helemaal geen 

contact met de andere leerlingen wil hebben. “Er ontstaat contact met de andere school, misschien wel op 

het schoolplein na schooltijd. Dat is wel leuk, want zo kan je nieuwe vrienden maken!” 

 

 

Deze maand verwelkomen wij: 
Anna Manders (Vissenklas) en Lenno Manders (groep 4). Welkom en heel veel plezier bij ons op school! 

 

Deze maand nemen we afscheid van: 
Tess van Loon (groep 4). We wensen haar veel plezier op haar nieuwe school! 

 

Nieuwe schoolgids 

Hebt u onze vernieuwde schoolgids al gezien? Wij zijn er trots op. U kunt hem vinden op onze website  

en via deze link: https://www.hetkofschip.nl/wp-content/uploads/2021/09/Het-Kofschip-schoolgids-2021-

2022.pdf 

 

TSO (Tussenschoolse Opvang) 
Om gebruik te maken van de TSO koopt u een abonnement, uw kind maakt gebruik van dit abonnement  

tot en met groep 8. Wanneer er wijzigingen zijn in het aantal dagen vult u opnieuw het TSO-formulier in.  

U kunt dit terug sturen naar info.hetkofschip@ogamstelland.nl of afgeven op school. Het formulier vindt  

u op de website van Het Kofschip en via deze link: https://www.hetkofschip.nl/wp-

content/uploads/2021/09/Inschrijfformulier-TSO-2021-2022.pdf 

Na de herfstvakantie wordt de automatische incasso voor het abonnement geïnd. Wilt u, wanneer er 

wijzigingen in het abonnement zijn, deze zo snel mogelijk doorgeven?  

 

 
Uit het schoolplan 
Thema familie  

Wat vonden papa en mama leuk om te doen toen zij 

klein waren? Wat voor kleding droegen zij? En hoe 

vonden zij het op school?  

Groep 3 en 4 doen onderzoek naar de verre 

geschiedenis binnen het thema „Mijn familie‟. In het 

kader van ons thema over families heeft de pastor de 

afgelopen weken een bezoek gebracht aan de 

groepen 3 t/m 8. Hij vertelde over de familie van 

Abraham, zijn zonen en nakomelingen. Daarna gingen de kinderen aan de slag met hun eigen stamboom. 

 

Thema 2: Leven en overleven 
Na de herfstvakantie starten we met ons tweede thema: Leven en overleven. 

De kleutergroepen starten met het thema dierentuin. De verschillende dieren en hoe ze leven komen aan 

bod. Ze gaan het hebben over plattegronden en maken op verschillende manieren dierentuinen in de klas. 

De groepen 3 en 4 gaan op ontdekking uit! Hoe ziet het er in de woestijn, op de Noordpool en in de jungle 

uit? En wat moet je allemaal meenemen? 

De groepen 5 en 6 gaan het hebben over bijzondere bewoners: De wereld zit vol bijzondere bewoners: 

dieren, planten en mensen. Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal goed zijn in overleven. Ze passen 

zich aan de gekste situaties aan. Maar lukt dat altijd? De kinderen onderzoeken hoe een cactus overleeft, 

waarom dieren haren of veren hebben, hoe mensen overleven in extreem warme gebieden en waarom  

de dino toch is uitgestorven. In het eigen onderzoek bekijken ze nog veel meer overleeftechnieken en maken  

ze een weetjesmuur. 

Het onderwerp leven en dood komt in de groepen 7 en 8 aan bod. Zo kijken ze naar de kringloop van het 

leven, vergelijken ze de verschillen tussen levend geboren worden en in een ei, onderzoeken ze wanneer 

iets eigenlijk leeft en lossen ze een moord op waarin ze al hun kennis over planten, dieren en mensen 

gebruiken. Daarna is er weer ruimte voor eigen onderzoek! 

Het belooft weer een interessant en leerzaam thema te worden! 

mailto:info.hetkofschip@ogamstelland.nl
https://www.hetkofschip.nl/wp-content/uploads/2021/09/Het-Kofschip-schoolgids-2021-2022.pdf
https://www.hetkofschip.nl/wp-content/uploads/2021/09/Het-Kofschip-schoolgids-2021-2022.pdf
mailto:info.hetkofschip@ogamstelland.nl
https://www.hetkofschip.nl/wp-content/uploads/2021/09/Inschrijfformulier-TSO-2021-2022.pdf
https://www.hetkofschip.nl/wp-content/uploads/2021/09/Inschrijfformulier-TSO-2021-2022.pdf


 

 

Nieuwsbrief 3, oktober 2021 

Onderbouw: Turfstekerspad 1, 1191 GW Ouderkerk a/d Amstel  T 020-4963305  info.hetkofschip@ogamstelland.nl  www.hetkofschip.nl 

Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Worden wat je wil.  

De kinderen uit groep 5 liepen vorige week een echte modeshow met versierde hoeden in het thema van 

wat zij later willen worden. De kleuters genoten van de mooie show waar onder andere toekomstige 

modeontwerpers, soldaten en kapsters liepen. Wat wil jij later worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week van de Mediawijsheid (4 t/m 12 november)  

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters.  

Met deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media.  

In de klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, 

privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de „meest 

mediawijze klas van Nederland‟ noemen én wint mooie prijzen. MediaMasters is een onderdeel van de 

Week van de Mediawijsheid. Dit jaar draait de #WvdM om de vraag: hoe houden we het samen sociaal 

online? Door heel het land vinden in buurthuizen, bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats. 

Kijk voor meer informatie en activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl.. 

 

Het kamp van groep 8 
We verzamelde ons op het schoolplein het was regenachtig dus 

iedereen had regenkleding aan. Er waren een paar ouders die 

met de auto‟s de spullen naar het verblijf brachten. Wij gingen 

met de fiets het was heel gezellig maar wel nat, toen we 

aankwamen gingen we onze spullen neer leggen en de 

luchtbedden oppompen. De meisjes hadden een ander gebouw 

dan de jongens Wij (de meisjes) hadden een houten gebouw en 

de jongens een stenen gebouw. In het stenen gebouw gingen 

we eten en spellen doen. We zouden gaan kanoën maar het 

was niet zo mooi weer dus we gingen vrijdag kanoën. In plaats 

van te kanoën gingen we spelletjes spelen (30 seconds) dat was 

ook heel leuk, we kregen ook gym van meester Gaby niet 

zomaar een gymles maar een workout er waren gewichten en je kon je buikspieren trainen dat was zwaar 

maar leuk. Om 18:00 hadden we pasta gegeten was echt lekker daarna was het al best donker en deden we 

alle lichten uit omdat de juf een spookverhaal ging vertellen maar een paar kinderen vonden het iets te eng 

en gingen even weg. Toen gingen we ons tandenpoetsen en naar bed we mochten nog wel even kletsen of 

lezen. Iedereen van de meisjes vond het nog best eng maar gelukkig viel ik snel in slaap.  

Isa 

Woensdag 6 oktober was het zover groep 8 ging 3 dagen op kamp. De eerste dag gingen ze spelletjes doen 

en er werd uitgedeeld en lekker hangen want helaas ging het kanovaren niet door omdat het weer niet zo 

mooi was dus werd het verplaatst naar vrijdag 8 oktober. Maar toch was de eerste dag geslaagd en meester 
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Gaby kwam ook nog even voor de gymles we deden het spel weerwolven en een zelfbedacht spel dat was 

ook leuk en aan het einde ging onze juf een spookverhaal vertellen. 

Donderdag 7 oktober gingen we met z'n allen ontbijten het was super gezellig. Nadat groep 8 ontbijt had 

gingen we met z'n allen naar fun forest. Toen we daar 

aankwamen kregen we eerst instructie en daarna pas mochten 

we lekker gaan klimmen en klauteren. Daarna deden we nog 

een leuk spel. Maar toen werd het pas echt leuk want de Bonte 

Avond was die avond maar eerst hebben we lekker gegeten 

namelijk barbecue en om 8 uur begon de pret er waren veel 

leuke dingen zoals dansjes quizzen mini games. We sliepen pas 

om elf uur 

Vrijdag 8 oktober. Aan alles komt een eind zoals vandaag helaas 

zat het kamp er al weer op maar eerst andere leuke dingen. We 

hebben gekanood en een vaccina spel gedaan en nog levend 

stratego en we hadden patatjes als de lunch en daarna hebben 

we nog lang gespeeld en de spullen werden in de auto gebracht 

om naar huis te gaan. Toen was het toch echt tijd om naar huis te gaan toen stapten iedereen op z'n fiets en 

op school was iedereen blij om ons weer te zien en daarna kregen de ouders die meegingen op kamp nog 

een cadeau als bedankje dat ze meegingen toen mocht iedereen naar huis en maandag mochten we weer 

lekker naar school. Het was een leuk kamp 

Nova  

 

Bonte Avond was toch echt wel mijn hoogtepunt van kamp. Maar 

natuurlijk waren alle activiteiten, het keeten „s avonds, het eten en 

het spelen met elkaar ook heel leuk. De bonte avond begon voor 

mij toen mijn vader kwam om een BBQ te doen. Na het eten ging 

hij weg en gingen we met de meiden ons klaarmaken en zelfs dat 

was echt een deel van bonte avond. Er werden al kleine dansjes 

gedaan en voorstukjes en iedereen had superleuke “outfits” aan. 

Een paar meiden hadden make-up mee en iedereen werd door 

iedereen mooi gemaakt. Toen moesten we naar het jongens 

gebouw lopen en daar was er een hele zaal verlicht en alles mooi gemaakt. Eerst gingen de meiden op hét 

kamplied oya lélé een dansje doen. Daarna begonnen de acts en dat was echt super leuk om te zien wat 

iedereen bedacht had zo grappig en leuk. Ik zelf deed ook een act en dat was echt een belevenis om nooit 

meer te vergeten. Zelfs de juffen deden een act. Er waren Quizzen, dansjes, goochelshows van alles wat 

eigenlijk. Naast acts was er natuurlijk ook eten chips, frisdrank, marshmallows noem maar op. Toen we naar 

bed moesten was de pret natuurlijk nog niet voorbij. Er werd gepraat over hoe leuk het was, anderen gingen 

proberen het dansje van de andere na te doen, er werd gezongen en gelachen. Toen was iedereen toch 

echt wel moe en gingen we slapen. Het was echt een avond om nooit meer te vergeten!  

Nina 

 

 

Voorlichting: Lachgasgebruik onder jongeren 
In samenwerking met de Brijder Jeugd wordt er een webinar voor ouders georganiseerd, die zich willen laten 

informeren m.b.t. lachgasgebruik onder jongeren. 

U krijgt een online informatieve presentatie en kunt vervolgens vragen stellen aan de deskundige. 

Lachgas is goedkoop, overal en voor iedereen verkrijgbaar en het werkt snel en kort. Tijdens dit webinar zal 

een preventiedeskundige van Brijder Jeugd ons meenemen in de wereld van lachgas. Want wat zijn eigenlijk 

de gevaren? Is het middel wel zo onschuldig als soms wordt gezegd. Alle vragen over lachgas kunt u stellen. 

Dit webinar wordt georganiseerd voor ouders en andere geïnteresseerden in Ouder-Amstel . 

Het webinar vindt plaats op dinsdag 2 november van 19:30 uur tot 20:30 uur. Meld u aan door een e-mail te 

sturen naar robbertjan@coherente.nl. 

U ontvangt vervolgens via de mail de link om deel te nemen aan het webinar. Er zijn geen kosten verbonden 

aan deelname. 
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Organisatie Ouders & Onderwijs 
De organisatie Ouders & Onderwijs is een stichting voor alle ouders met kinderen in het primair onderwijs 

(basisschool), voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs. Ouders kunnen op werkdagen bij Ouders & 

Onderwijs terecht met hun vragen over het onderwijs. De organisatie vertegenwoordigt ook ouders in de 

politiek en media en daarnaast geven ze ouders persoonlijk advies als er vragen komen. De thema‟s 

waarover advies gegeven kan worden zijn heel breed. Denk aan bijvoorbeeld passend onderwijs of het 

onderwijsstelsel in het algemeen. Organisatie - Ouders & Onderwijs (oudersenonderwijs.nl) 

 
 
Kalender 
  Oktober   November 

Ma 18 Herfstvakantie t/m 22-10-2021 Ma 8 Toetsweek gr. 3 t/m 8 

Ma 25 Studiedag Team, alle leerlingen vrij Di 9 Toetsweek gr. 3 t/m 8 

   Wo 10 Toetsweek gr. 3 t/m 8 

   Do 11 Toetsweek gr. 3 t/m 8 

   Vr 12 Toetsweek gr. 3 t/m 8 

   Ma 15 Oudergesprekken gr. 1 

   Di 16 Oudergesprekken gr. 1 

   Wo 17 Oudergesprekken gr. 1 

   
Do 18 

Oudergesprekken gr. 1 

   VO info-avond gr. 7 en 8 

   Ma  22 Oudergesprekken gr. 1 

   Di 23 Oudergesprekken gr. 1 

   
Wo 24 

Pietenochtend 

   Oudergesprekken gr. 1 

   Do 25 Oudergesprekken gr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfst in de Kikkerklas 
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