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Beste ouders, verzorgers,  
Om te beginnen wil ik iedereen via deze weg alle goeds en gezondheid 

wensen voor dit jaar. 

Na een verlengde kerstvakantie (die vrij abrupt startte) waren wij heel blij weer de deuren te kunnen openen 

voor de kinderen. Helaas nog steeds met de beperkende maatregelen en besmettingen die ook op onze 

school voor klassen in quarantaine zorgen. De maatregelen vragen nog steeds veel flexibiliteit van de 

kinderen, het team en jullie allemaal thuis. Desondanks zorgen we er met elkaar voor dat het onderwijs door 

kan lopen, ook al is dit soms op afstand.  

Het afgelopen halfjaar zijn vier collega's met zwangerschapsverlof geweest waarvan bijna iedereen nu weer 

terug aan boord is van Het Kofschip. De hekkensluiter van deze vier is onze directrice Maartje, zij zal per  

8 februari a.s. weer werkzaam zijn op school. Met een compleet team gaan wij de lente tegemoet! Want de 

dagen beginnen langer en lichter te worden. En met het langer worden van de dagen groeit ook de hoop om 

elkaar deze lente weer te kunnen ontmoeten op het schoolplein of in de school.... 

Met vriendelijke groet, Hannah Heetebrij 

 
Zwangere collega en zwangerschapsverlof 
Alle collega’s zijn bevallen en ze keren één voor een weer terug op school. 

Deze maand is het verlof voor  juf Elma afgelopen, 12 januari was haar eerste werkdag. 

Maartje komt per 8 februari weer terug op school. 

 

 
Deze maand verwelkomen wij: 
Noah Verberne, groep 7; Aiden Verberne, groep 4; Larissa Darwish, groep 6 en Andrea Knežević, 

Kikkerklas. Welkom en heel veel plezier bij ons op school! 

 

Wij nemen afscheid van: 
Isabella Kolk, Vissenklas. We wensen haar veel plezier op haar nieuwe school! 

 

 

Thematisch onderwijs: Communicatie en sterke verhalen 
We zijn begonnen met ons derde thema van dit jaar. 

Deze keer gaat het over communicatie en over sterke verhalen. 

In de groepen 3 en 4 ontdekken de kinderen dat je geschiedenis overal om je heen kunt zien, horen en 

voelen. Ze duiken in de tijd van de mummies, ridders en jonkvrouwen en bekijken schilderijen uit de Gouden 

Eeuw. 

In de groepen 5 en 6 ontdekken we dat communicatie tegenwoordig heel anders verloopt dan vroeger.  

In verschillende onderzoekslessen onderzoeken de kinderen hoe oermensen in de prehistorie met elkaar 
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communiceerden en waarom oren zo belangrijk zijn voor communicatie. Ook gaan we ontdekken dat door 

nieuwe uitvindingen de communicatie blijft veranderen, en dat ook dieren verschillende manieren hebben  

om zich uit te drukken. 

In de groepen 7 en 8 gaat het over Machtige Media. Welk invloed heeft internet op communicatie en hoe 

zorg je dat privacy tegenwoordig gewaarborgd blijft? 

De kinderen gaan het hebben over massamedia en welke invloed dit op mensen heeft. Ze gaan luisteren 

naar liedjes uit de jaren 60, 70 en 80 en ontdekken welke invloed soaps op de kijkers hebben.  

Ook ontdekken ze hoe je via internet het leven van anderen kunt beïnvloeden.  

Het belooft weer een interessant thema te worden!! 

 

 

Onder de aandacht: MR Het Kofschip  
Op school worden iedere dag grote en kleine beslissingen genomen. Deze beslissingen zijn van invloed op 

het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben 2 ouders en 2 

personeelsleden - namens de oudergroep en het team van Het Kofschip - inspraak op het beleid van de 

school. Die inspraak is geregeld via de Medezeggenschapsraad (MR).  

Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden:   

Ouders: Malu Kriek (voorzitter) & Nicky van Wees-van Noord  

Leerkrachten: Valeska Wolfs & Melanie Velthuis   

In de MR wordt gesproken over verschillende onderwerpen zoals:  

- Het aangepaste schoolplan  

- De schoolgids  

- Werkverdelingsplan  

- De corona- maatregelen op school  

- De begroting  

- Besteding en inzet van het NPO (Nationaal Programma Onderwijs)  

- Nieuwbouw    

- Vakantierooster  

De MR is per mail bereikbaar: mr.hetkofschip@ogamstelland.nl 
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Kalender 
  Januari   Februari 

Wo 26 Studiedag team, alle leerlingen vrij Vr 4 Afsluiting Nationale Voorleesdagen 

Do 27 Start Nationale Voorleesdagen Do 17 Studiedag team, alle leerlingen vrij 

   Vr 18 Studiedag team, alle leerlingen vrij 

   Ma 21 Voorjaarsvakantie t/m 25-2-2022 
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