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Beste ouders, verzorgers,  
Een paar weken na de bevalling voelde ik het alweer stromen 

en had ik alweer zin om te gaan werken. Ik moest me nog even inhouden en heb me volop op het 

gezinsleven en de geweldige start van onze lieve Daniël gestort. Afgelopen week liep ik na 5 maanden 

afwezigheid vol energie en nieuwsgierig de school in. Wat ik aantrof maakte mij ontzettend trots! Een 

prachtige school, met gestructureerde opgeruimde en gezellige ruimtes met veel licht en groen. Met rustige 

klassen, waarin de leerkrachten er echt stáán. Ik zag blije kinderen en leraren. Veel saamhorigheid voelde ik 

ook. Eindelijk één team op één locatie. Dit komt het onderwijs ten goede, dat is zeker.  

Het afgelopen half jaar was niet alleen door corona een uitdaging, maar ook door de afwezigheid van 

verschillende leerkrachten én het tweekoppige managementteam. De leraren werden aan alle kanten op de 

proef gesteld en genoodzaakt er met elkaar het beste van te maken. Valeska en Sanne namen taken over, 

samen met Marleen, de directeur van de Amstelschool, die in deze drukke tijden de verantwoordelijkheid 

voor twéé scholen droeg. Ik wil hierbij mijn dank en waardering uitspreken aan hen én aan iedereen die 

ervoor gezorgd heeft dat de school zo knap is blijven draaien.  

Nu gaan we samen verder bouwen aan deze mooie school. En op sommige dagen alleen maar overleven. 

Want zo is werken in het onderwijs nu helaas. Ik heb persoonlijk veel zin in deze tweede helft van het jaar op 

ons mooie Kofschip. Hopelijk in rustig vaarwater. 

Tot snel, Maartje   

 
Teaminformatie 
Wist u dat u op onze website bij School> Ons team kunt zien wie er op school werken en wanneer? 

https://www.hetkofschip.nl/ons-team/ 

Wij werken doorlopend aan onze website en horen het graag van u indien u suggesties heeft. 

 
 
Het Kofschip promofilm 
Om Het Kofschip goed op de kaart te zetten, hebben wij begin dit schooljaar, samen met betrokken ouders, 

een promotiefilm en een korte impressie (teaser) gemaakt. Wij zijn super trots op het voorlopige 

eindresultaat! Om ons te helpen bij het behalen van onze doelen, willen wij jullie, de ouders en verzorgers, 

om toestemming vragen om deze twee filmpjes te gebruiken op de website van de school.  

Door middel van onderstaande link krijgt u meer informatie, de linkjes naar de promotiefilms en het 

toestemmingsformulier. Het is van belang dat álle ouders hier even naar kijken, uiterlijk vóór 1 maart: 

Toestemming promotiefilms 
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Twee studiedagen voor het team 
We beleven met elkaar een uitdagende en onrustige periode die inmiddels 2 jaar duurt. In deze periode 

hebben de kinderen veel fysieke lessen gemist. Ook zijn zowel de leraren als de ouders en kinderen op de 

proef gesteld. Leraren zijn steeds flexibel ingezet en hebben alles op alles gezet zoveel mogelijk - en ook 

nog kwalitatief onderwijs - te bieden.  

Ouders hebben soms hemel en aarde moeten bewegen om keer op keer opvang voor hun kind te regelen. 

Zelfs bij de kinderen is de veerkracht soms bijna op. 

Waarom dan toch twee studiedagen deze week? Het onderwijs staat of valt met leerkrachten. Het liefst ook 

nog goede en gemotiveerde leerkrachten. Het lerarentekort neemt bizarre vormen aan op de meeste 

scholen in Amsterdam en omstreken. Wij zijn een van de weinige scholen die nog steeds bijna altijd alle 

klassen bemand hebben. Om dit vol te houden is als team samen ontwikkelen en de teamspirit in leven 

houden van groot belang. Helaas heeft het lerarenteam met alle quarantaines en dagen van thuisonderwijs 

vele belangrijke contacturen en studiemomenten met elkaar gemist.  

Deze week staan er twee studiedagen mét overnachting gepland. In deze dagen laden wij samen op, zowel 

inhoudelijk en ook als team. Zo hopen wij iedereen zoveel mogelijk gemotiveerd en op de been te houden, 

ook in deze gekke tijden. Wij begrijpen dat deze studiedagen wéér om uw flexibiliteit vragen, maar hopen 

met dit bericht de urgentie van deze dagen duidelijk te hebben gemaakt. 

 
 
Nieuwbouw: Commissievergadering  
Dinsdag 25 januari was de vergadering van de gemeente over onze aanvraag voor de nieuwbouw. Er waren 

diverse insprekers. Waaronder de beide teams van het Kofschip en de Amstelschool, vrijwel unaniem voor 

nieuwbouw van twee scholen onder 1 dak. Dit was enorm spannend om te doen, maar de leerkrachten 

vonden het heel belangrijk om hun stem te laten horen. U kunt de vergadering hier terug beluisteren/zien: 

Commissievergadering.  

Deze avond is er geen besluit genomen, maar er is wel een motie uit voort gekomen. Na de verkiezingen zal 

er snel weer actie worden ondernomen op dit onderwerp. De motie heet dan ook ‘Doorpakken op goede 

huisvesting’. Zie de bijlage. Wordt vervolgd.. 

 
 
Deze maand verwelkomen wij: 
George Elbers, Jesslyn Buth, Ronan Zwart en Saar Hoogervorst in de Vissenklas. 

Azra Ayvaz, Shudja’Atali Wazir en Finley Zwart in de Kikkerklas.  

Welkom en heel veel plezier bij ons op school! 

 

 

Bewegend leren 
Leren lezen en schrijven is leuk. Dat leer je uit een boek, maar ook met de vele 

spelletjes die we in de klas hebben. Van Sinterklaas heeft groep 3 dit jaar een 

lettermat gekregen. Super leuk!!  

Hoe werkt het? Nou heel simpel... Een kind zegt een woord van maximaal 4 letters.  

Het andere kind moet dit woord maken, maar dan wel op een twistermanier  

(dus met handen en voeten). Zo actief kan leren dus ook zijn! 
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Acadin 
Op woensdag werken kinderen uit de groepen  

3 t/m 8 aan projecten vanuit Acadin. Dit is een 

digitale leeromgeving die helpt de kinderen te 

prikkelen met uitdagende leeractiviteiten op maat, 

maar ook met korte opdrachten voor ongeveer  

10 minuten. Kinderen leren niet alleen feitenkennis 

en vaardigheden, maar ze leren ook hoe te moeten 

leren. Acadin helpt kinderen bij het zelf sturen van hun leerproces. Bij de leeractiviteiten wordt in de inleiding 

al aangegeven wat er van de kinderen wordt verwacht. Gedurende de week kunnen de kinderen in de eigen 

groep doorwerken op vrije momenten of wanneer de opgegeven taken klaar zijn. Dit is gelijk een stukje 

werken aan eigenaarschap.  

 

Fijne Nationale Voorleesdagen  
Afgelopen dagen werd er éxtra veel voorgelezen bij de 

kleuters,  

dit in het kader van de Nationale Voorleesdagen (26 

januari t/m  

5 februari). Allereerst opende juf Astrid het leesfestijn met 

een nieuw goed boek ‘De koffer’ over elkaar helpen en er 

voor elkaar zijn. 

Daarnaast hebben verschillende juffen diverse verhalen 

voorgedragen. De kinderen die thuis waren, konden 

online mee luisteren via het digibord. Zo konden we met 

z’n allen genieten van een verhaal en daarover kletsen.  

Juf Jody heeft de dagen afgesloten met een populair 

interactief boek ‘Ssst! De tijger slaapt’. Het waren weer geslaagde dagen! 

 

 

Kanjertraining in groep 8 
Op onze school worden lessen uit de Kanjertraining 

gegeven. Er zijn lessen in de Kanjertraining waarin 

leerlingen leren na te denken over hun sociaal functioneren 

in de groep. Dat gebeurt in samenspraak met de 

klasgenoten en hun leerkracht. De meeste kinderen willen 

dat hun ouders en leerkrachten trots op ze zijn. Daarnaast 

willen de meeste kinderen sociaal worden aanvaard door 

hun klasgenoten. Het is fijn dat de meesten daarin slagen.  

In deze Kanjerlessen krijgen deze leerlingen van hun 

klasgenoten te horen: "Ga zo door, je bent te vertrouwen;  

je bent vriendelijk; je doet stoer op een prettige manier;  

je doet leuk op een aardige manier." Het geeft de kinderen 

zelfvertrouwen: ik word gewaardeerd door mijn klasgenoten. 

Omdat onze school de ouders informeert over de uitkomsten van deze opdracht, geeft het de ouders  

van deze kinderen eveneens rust: ons kind voelt zich goed op school en wordt gewaardeerd door  

de klasgenoten. Fijn dat de school ons hierover informeert. Een minderheid van de kinderen wil eveneens 

goed doen, maar weten op school (en ook thuis) niet hoe ze dat moeten aanpakken. In hun gedrag kunnen 

deze kinderen over grenzen gaan bij klasgenoten, leerkrachten en/of ouders. Vaak is het vertrouwen in 

zichzelf en/of de ander weg. De oefeningen waarbij deze kinderen nadenken over het eigen gedrag met 

behulp van klasgenoten blijkt dan helpend. De klasgenoten kennen elkaar immers heel goed in positieve  

en in negatieve zin. De klasgenoten geven elkaar concrete tips, waaraan kan worden voldaan. De meeste 

klasgenoten geven vervolgens aan dat ze deze leerling sociaal zullen aanvaarden als deze leerling werkelijk 

zijn (of haar) best doet de tips op te volgen die zij hebben gegeven. Omdat de school de ouders informeert 

over de uitkomsten van deze opdracht, geeft het de ouders van deze kinderen eveneens rust. De ouders 

weten nu wat de knelpunten zijn in het sociale contact met medeleerlingen en/of leerkrachten, en kunnen  
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in samenwerking met de school hun kind daarin ondersteunen. De duidelijke aanwijzingen vanuit  

de klasgenoten halen veel onzekerheid weg bij sociaal disfunctionerende kinderen. In groep 8 wordt hiervoor 

het Pettenkwadrant gebruikt, dat is ontwikkeld door de Stichting Kanjertraining. Op deze manier is het voor 

de kinderen, de leerkracht (en ook voor ouders) duidelijk wat precies de bedoeling is en kan er geen 

misverstand ontstaan. Tenslotte: deze Kanjeropdrachten worden alleen gedaan als een kind zelf aangeeft 

die oefening te willen doen en ouders geen bezwaar hebben. 

Elke leerling krijgt na afloop feedback en eventueel tips van  

de medeleerlingen. Als afsluiting worden de kinderen door hun 

klasgenoten opgetild.   
 
Feedback van de leerlingen: 

- Je bent een goede leider zonder dat je de baas speelt 

- Je bent bescheiden 

- Je bent grappig 

 

Op www.kanjertraining.nl staat een filmpje met uitleg van de 

kanjerpetten. 

 
 
 

 
 
Herinnering Ouderbijdrage 
In oktober vorig jaar is de brief namens de Ouderraad over de Ouderbijdrage verstuurd. Voor wie vergeten  

is de bijdrage te betalen, staat hieronder de betaallink: 

https://tinyurl.com/kofschipob 
De brief waarin u kunt kiezen voor een eenmalige machtiging wordt meegestuurd als bijlage met deze 

nieuwsbrief. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 
 
Kalender 
  Februari   Maart 

Do 17 Studiedag team, alle groepen vrij    

Vr 18 Studiedag team, alle groepen vrij    

Ma 21 Voorjaarsvakantie t/m 25-2-2022    
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