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Beste ouders, verzorgers,  
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van 2021. Een jaar waarin wij hebben laten zien waar wij als  

Het Kofschip voor staan. De switch tussen fysiek en digitaal onderwijs ging als vanzelfsprekend. Ondanks 

dat het niet altijd makkelijk was, ben ik trots op de samenwerking (en begrip) die er tussen u als ouders en 

ons als leerkrachten is geweest. Mooi om te zien!  

We hebben gelukkig Sinterklaas op bezoek mogen hebben in de groepen 1 t/m 4. Wat was het gezellig. 

Sinterklaas heeft in de hogere groepen ook nog een bliksembezoekje afgelegd. In deze groepen zijn er 

prachtige surprises gemaakt en de kinderen die er vanwege Corona niet bij konden zijn, waren er toch  

via het digibord bij. Kortom; Een geslaagd feest!  

Op woensdag 15 december was het "foute kersttruiendag". 

Leuk om te zien dat heel veel kinderen en leerkrachten hun 

meest foute outfit hadden aangedaan. Zie verder in de 

nieuwsbrief voor nog meer foto's.   

Helaas hebben wij toch een week eerder onze deuren 

moeten sluiten. Maar zoals ik al eerder schreef zijn wij 

ondertussen flexibel genoeg om voor de kinderen toch een 

gezellig kerstfeest te organiseren. Op vrijdag 17 december 

waren alle klassen nog feestelijker versierd met mooi gedekte 

tafels voor het kerstontbijt. Ik heb prachtig versierde dozen, 

tassen, mandjes etc. voorbij zien komen. Ook dit is alleen 

maar gelukt door de samenwerking tussen ouders en school! Bedankt daarvoor.  

Na al deze feestelijke hoogtepunten gaan wij genieten van een heerlijke kerstvakantie. Ik wens u alvast een 

mooi en gezond Nieuwjaar en hoop iedereen op maandag 10 januari 2022 weer gezond en wel op school  

te zien!  

Namens het team, Valeska 

 

Rapport en rapportgesprekken 
U heeft op vrijdag 17 december het rapport van uw kind meegekregen. Na de kerstvakantie zullen de 

rapportgesprekken voor groep 2 t/m 7 plaatsvinden. Voor groep 8 zijn dit de adviesgesprekken. In de 

agenda in Parro kunt u zich inschrijven. De gesprekken zullen digitaal plaatsvinden. U ontvangt van de 

leerkracht een link waarmee u kunt inloggen. Deze rapportronde delen we het filmpje over de IEP 

(leerlingvolgsysteem) dat wij eerder al met jullie deelden (IEP-LVS-basis-ouderpresentatie-2019-2020-

1.pptx). Op elke slide kunt u in het midden klikken om een toelichting te horen van Hannah, de intern 

begeleider van onze school. Het is heel begrijpelijk als er nog vragen zijn, de overstap naar een nieuw 

leerlingvolgsysteem kost tijd en toelichting. U zult, net als wij, ervaren dat. nu er meer meetmomenten zijn 

gewenst, de interpretatie ook duidelijker wordt. Mocht u nog vragen hebben kunt u deze natuurlijk altijd 
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stellen aan de leerkracht of mailen naar Hannah (ib.hetkofschip@ogamstelland.nl). Zij licht één en ander 

graag nog eens toe. 

 

Alle onderzoeken naar nieuwbouw in de Bindelwijk zijn gepubliceerd 
De schoolgebouwen van Het Kofschip en de Amstelschool zijn aan vernieuwing toe. De gemeente Ouder-

Amstel heeft in het afgelopen jaar onderzocht of het mogelijk is om beide scholen samen te vestigen in 

nieuwbouw in de Bindelwijk. Wanneer de twee scholen onder één dak zijn, kunnen we namelijk gebruik 

maken van gezamenlijke ruimtes en van elkaars expertise. Dit komt de kwaliteit van ons onderwijs ten goede 

en dat gunnen we onze leerlingen.  

De onderzoeken zijn inmiddels afgerond en tijdens een ouderavond zijn die gepresenteerd. Ouders konden 

hier vragen over stellen. Voor wie de gegevens na wil lezen, zijn alle resultaten nu ook online gepubliceerd. 

Alle beschikbare info is hier te vinden:  

• Impressie van de ouderavond (waarin de onderzoeksresultaten werden gepresenteerd) 

• Vragen van ouders aan de onderwijsgroep en gemeente 

• Concept verkeersonderzoek 

• Presentatie verkeersonderzoek 

• Presentatie variantenonderzoek 

• Bestanden van de gemeente 

De gemeente is benieuwd naar uw mening en vraagt om een reactie op de onderzoeksresultaten te geven. 

Begin 2022 neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit over de mogelijke nieuwbouw. 

 

 

Deze maand verwelkomen wij: 
Vissenklas: Lotte Gonzalez en Jemuël Gravenbeek 

Kikkerklas: Jonas van Oest 

Welkom en heel veel plezier bij ons op school! 

 

Deze maand nemen we afscheid van: 
Isabella Kolk, ze gaat verhuizen en daarom naar een andere school. Heel veel plezier op je nieuwe school, 

Isabella! 

 

Kerstkaarten voor het Ouderenfonds  

Alle groepen van Het Kofschip hebben, net als vorig 

jaar, kerstkaarten gemaakt voor het Ouderenfonds.  

De kaarten worden opgestuurd en verspreid onder alle 

eenzame ouderen.  

Hopelijk kunnen we met onze kaarten de mensen een 

fijn gevoel geven deze dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Herinnering voor de Ouderbijdrage 
Vanuit de OR kwam het verzoek om nog een herinnering voor de ouderbijdrage te plaatsen. 

Hebt u de ouderbijdrage nog niet betaald? Via onderstaande link of qr-code is de ouderbijdrage handig over 

te maken via iDeal of creditcard. Betalen via ClubCollect is makkelijk en veilig. Ook bedanken ze alle ouders 

die de bijdrage al hebben overgemaakt! https://tinyurl.com/kofschipob 
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Afgelopen maand 
Is er geknutseld, kwam Sinterklaas langs, was er een foute kersttruiendag en hebben we Kerst gevierd! 

Hieronder een overzicht. 
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Kalender 
  December   Januari 

Vr 24 Studiedag team, alle leerlingen vrij 

Ma 10 

Eerste schooldag na Kerstvakantie 

Ma 27 Kerstvakantie t/m 9-1-2022 Adviesgesprekken groep 8 

   Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

   
Di 11 

Adviesgesprekken groep 8 

   Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

   
Wo 12 

Adviesgesprekken groep 8 

   Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

   
Do 13 

Adviesgesprekken groep 8 

   Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

   
Vr 14 

Adviesgesprekken groep 8 

   Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

   Ma 17 Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

   Di 18 Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

   Do 20 Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

   Vr 21 Oudergesprekken groep 2 t/m 7 

   Wo 26 Studiedag team, alle leerlingen vrij 

 

Het team van Het Kofschip  

wenst u heel fijne feestdagen! 
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