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Beste ouders, verzorgers,  
Afgelopen periode is er weer een hoop gebeurd op Het Kofschip. Zo is juf Maartje bevallen van een 

prachtige zoon Daniël en is juf Jody weer begonnen na haar zwangerschapsverlof in de Vissenklas.  

Groep 7 en 8 hebben meegedaan met de Mediamasters en kunnen nu officieel mediawijs genoemd worden. 

Groep 5 t/m 8 is weer op bezoek geweest in de bibliotheek. In de groepen 3 t/m 8 zijn de IEP-toetsen weer 

afgenomen. De resultaten worden gedeeld in het rapport dat voor de kerstvakantie uitkomt. Na de 

kerstvakantie zullen dan de oudergesprekken plaatsvinden.  

Langzaam komt de school in Sinterklaassferen en uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat de kinderen 

volgende week hun schoen mogen zetten op school.   

Helaas zijn er op school ook een aantal Coronabesmettingen vastgesteld en is groep 8 deze week digitaal 

thuis aan het werken. Dit doen zij supergoed! Goed om extra alert te zijn op Corona gerelateerde klachten.   

Namens het team,  

Valeska  

 

Zwangere collega en zwangerschapsverlof 
Op 25 oktober is Maartje bevallen van gezonde zoon Daniël. Zij geniet nog even van haar 

zwangerschapsverlof.  

Voor juf Jody is het verlof afgelopen zijn is weer terug op haar groep. Hannah komt op 23 november terug 

van haar verlof. 

 

Kort bericht onderwijshuisvesting  
De ouderavond over mogelijke nieuwbouw voor onze school zijn goed bezocht. We willen alle ouders 

bedanken die aanwezig waren. We waarderen jullie input zeer en nemen jullie adviezen ter harte.  

Hoe nu verder? Eind november verwachten wij het verslag van de ouderavond, de antwoorden op de 

openstaande vragen die gesteld zijn en de onderzoeksresultaten met jullie te kunnen delen.  

De gemeenteraad over onze huisvesting is een maand uitgesteld. Het onderwerp wordt naar verwachting  

op 20 januari 2022 besproken in de commissievergadering en op 27 januari neemt de gemeenteraad 

vervolgens een beslissing. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte en mocht u vragen hebben,  

dan staat onze deur altijd voor u open. 

 

Parkeren bij Het Kofschip 
Afgelopen week hebben we een klacht ontvangen van een buurtbewoner. Deze bewoner stond op het punt 

van weggaan toen er een auto voor haar op-/afrit werd geparkeerd. Toen deze bewoner de automobilist 
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aansprak werd ze door deze persoon uitgescholden! Dit is natuurlijk niet de bedoeling. We zijn een 

buurtschool en moeten rekening houden met onze ‘buren. De vraag aan alle ouders is daarom: let op waar 

je parkeert en zorg dat de op-/afritten bij de huizen vrijblijven. Wil je dit ook doorgeven aan de andere 

verzorgers die de kinderen naar school brengen of bij school ophalen? Bij Jumbo is er genoeg ruimte om te 

parkeren en het is een klein stukje lopen. 
 
 
In oktober namen we afscheid van: 
Joël Boffah, groep 3. We wensen hem veel plezier op zijn nieuwe school. 

 

Aanmelden broertjes en zusjes 
Wilt u broertjes en zusjes met geboortejaar 2019 aanmelden? Dan bent u verzekerd van een plek voor uw 

kind! Het aanmeldformulier kunt u bij de administratie opvragen: info.hetkofschip@ogamstelland.nl. 

U kunt zelf aangeven of u het digitale formulier in uw mailbox wilt ontvangen of een papieren exemplaar wilt 

ontvangen via uw kind. 

 

 

Groep 5 leest voor 
"Wij lezen voor aan groep 1/2. We mogen dan in het ruim 

zitten en dat vinden de kleuters heel leuk. Zij hoeven dan 

niet te lezen maar wij lezen prentenboeken voor. Ook laten 

we de plaatjes zien. Ik vind het heel gezellig. Sommige 

kinderen zijn verlegen maar durven wel met me te kletsen." 

- Yfke 

 

"We laten bij het lezen goed de plaatjes zien en lezen 

hardop voor. Ze moeten goed naar ons luisteren maar  

we maken het leuk!" - Bram, Femke, Simon 

 

"Wij lezen al een tijdje voor aan groep 1/2 en het is 

supergezellig. Voor dat we het boek gaan voorlezen 

oefenen we zelf met het boek. - Arriël 

 

 

Interne vertrouwenspersoon  
Binnen onze school zijn er 2 leerkrachten de interne vertrouwenspersonen:  

Mirjam Hoogeveen (groep 3) & Melanie Velthuis (groep 5). 

Wij hebben de taak de eerste opvang te verzorgen en advies te geven aan de leerling, ouder of leerkracht 

die geconfronteerd wordt met pesten, geweld, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Wij zijn er om: 

• het probleem aan te horen en advies te geven zonder partij te kiezen 

• door te verwijzen naar het bestuur als een probleem op school niet opgelost kan worden met de 

leerkracht, intern begeleider en/of de directie. 

• op een vertrouwelijke manier richting te geven aan het oplossen van problemen en de leerling, leerkracht 

of ouder de weg te wijzen in het proces. 

Indien nodig kunt ons het best per mail bereiken: 

Juf Melanie: m.velthuis@ogamstelland.nl 

Juf Mirjam: m.hoogeveen@ogamstelland.nl  

Wij/één van ons zullen dan contact opnemen en een afspraak maken. Een gesprek zal geheel vertrouwelijk 

worden behandeld. Er wordt eerst geluisterd en vervolgens samen met u/ de leerling gezocht naar een 

passende oplossing. Indien diegene die ongewenst gedrag ervaart een leerling is en het nodig is contact op 

te nemen met de ouders, wordt dit vooraf besproken met de leerling. 

De vertrouwenspersonen worden in deze taak speciaal geschoold. 

Als er een probleem is binnen de school, en het binnen het bestuur niet kan worden opgelost, dan kunt u 

met uw klacht naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij een 

verdere procedure. Zij bemiddelt, adviseert, steunt, onderzoekt en verwijst. De externe vertrouwenspersoon 
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is onafhankelijk en garandeert absolute vertrouwelijkheid. Onderwijsgroep Amstelland heeft voor al haar 

scholen één onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld: Mevrouw Pepita David: p.david@planet.nl  

Wij hopen natuurlijk van harte dat het niet nodig zal zijn, maar we zijn er graag voor u als dat nodig is! 

 

Uitnodiging 'Eerste Heilige Communie' 
Begin volgend jaar beginnen we een voorbereiding op de Eerste Communie. 

Op woensdagavond 17 november 2021 om 20.15 uur is er een ouderavond in de Urbanuskerk (ingang via 

de pastorie nr. 31) vanaf 20.00 inloop voor koffie en/of thee. 

Meer informatie over de Eerste Communie vindt u in de flyer die meegestuurd wordt met deze nieuwbrief. 

 

Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022  
Ieder jaar vraagt de school u als ouder om een bijdrage. Als u de bijdrage nog niet hebt betaald, zou u dat 

dan nog willen doen? 

Het is belangrijk dat u weet waaraan deze besteed wordt. Graag lichten we dat toe. Uw bijdrage gaat naar 

twee bestemmingen:  

1. € 27,50 wordt besteed aan het schoolreisje 

2. € 27,50 gaat naar festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, Koningsspelen, culturele 

activiteiten en themaversiering van de school.  

Naast de standaard bijdrage kunt u ervoor kiezen om iets meer te geven, zodat we een bijdrage kunnen 

leveren aan het onderwijs van onze kinderen. Dit schooljaar werkt de school thematisch met de leermethode 

BLINK. Uw extra bijdrage wordt ingezet om aanvullend studiemateriaal bij deze leermethode aan te 

schaffen. Ook zou de school wel nieuwe schoolshirts willen kopen, ten behoeve van schoolreisjes en 

sportevenementen. 

Uiteraard staat voorop dat we bewust en zorgvuldig met uw geld omgaan. Als u meer wilt weten over de 

bestedingen, dan bent u welkom contact op te nemen met een lid van de Ouderraad.  

Mocht de ouderbijdrage voor u financieel een uitdaging vormen, dan verzoeken we u dat aan te geven bij 

Valeska Wolfs, aanspreekpunt tijdens afwezigheid van directeur Maartje van den Heuvel. Eventueel kan er 

een regeling getroffen worden.  

We hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van de bestemming van de ouderbijdrage. Heeft u toch nog 

vragen, dan beantwoorden we die natuurlijk graag. En mocht u willen meebeslissen over de bestedingen, 

dan kunt u uw interesse in deelname aan de Ouderraad altijd kenbaar maken.  

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.  

Mascha Koekkoek, Penningmeester Ouderraad 

 

Inzameling Douwe Egberts punten voor de Voedselbank. 
Wist u dat de Douwe Egberts-punten ingewisseld kunnen worden voor pakken filterkoffie? De Voedselbank 

kan deze pakken goed gebruiken. Daarom is Sabine (moeder van Kai en Amy) een actie gestart: 

Tot 1 december kunnen alle leerlingen Douwe Egberts punten inleveren bij hun eigen leerkracht. De punten 

worden door groep 7 geteld en gebundeld. De moeder van Kai wisselt ze in voor pakken koffie en brengt 

deze naar de Voedselbank. 

Als alle leerlingen van een paar mensen punten krijgen, verzamelen we ongetwijfeld een flink aantal pakken 

filterkoffie! Kleine moeite, groot gebaar 😊! 

 

Lid worden van de Bibliotheek? 
Wisten jullie dat kinderen t/m 18 jaar een gratis lidmaatschap mogen aanvragen bij de bibliotheek! Ze 

kunnen dan gratis boeken lenen, oefenen bij Junior Einstein en nog veel meer. Op deze website kunt u hier 

meer informatie over vinden: https://www.oba.nl/service/word-lid/oba-junior-lidmaatschap.html 
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Kalender 
  November   December 

Wo 17 
Toetsweek 2 gr. 3 t/m 8 Do 2 Sinterklaasviering 

Oudergesprekken gr. 1 Wo 15 Kerstmarkt 

Do 18 
Toetsweek 2 gr. 3 t/m 8    

Oudergesprekken gr. 1    

Vr 19 Toetsweek 2 gr. 3 t/m 8    

Ma 22 Oudergesprekken gr. 1    

Di 23 Oudergesprekken gr. 1    

Wo 24 
Pietenochtend    

Oudergesprekken gr. 1    

Do 25 Oudergesprekken gr. 1    
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