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Beste ouders, verzorgers,  
De vogeltjes fluiten, de narcissen komen uit de grond en bloesems  

komen aan de bomen. Het kriebelt en zoemt, de lente komt eraan. Alsof de versierploeg een lijntje heeft met 

de weergoden: ook de school is sinds dit weekend weer in lentesferen. Wat een heerlijke verrassing is dat 

toch elke keer, dat ouders de school zo mee dragen. Met het lichter en warmer worden, bloeien mensen ook 

vaak op. In de school is het fijn en gezellig, we werken beter samen dan ooit en helpen elkaar groeien.  

Ondertussen is er elders op de wereld, niet eens zo ver weg, iets vreselijks gaande. Er is oorlog, mensen 

vluchten en verkeren in bizarre omstandigheden. Wat een verdriet. Wij hebben het er veel over met elkaar 

en zoals u in Parro kon lezen deze week, de school probeert ook haar steentje bij te dragen:  

Steun aan Oekraïne. 

Naast de inzamelactie hebben we woensdag ook meegedaan aan het zingen voor Oekraïne, mooi om 

samen te komen op deze manier en de kinderen bewust te maken van deze situatie. 

Wij staan hier sterk 

Wij staan voor vrede 

Wij staan voor hoop, geloof en liefde 

Laten we dat delen 

Al wat goed is overwint 

Dat is waar wij voor gaan 

Wij helpen Oekraïne door hier met elkaar te staan 

Hartelijke groet, Maartje 

 

Koffiemomentje op dinsdagochtend 
In coronatijd hadden we onze online koffiemomentjes. Nu u de school weer in mag, zien wij u heel graag live 

op dinsdagochtend tot 9u bij de kamer van Hannah en Maartje. U bent welkom om bij te praten, voor vragen 

of opmerkingen. Indien dit niet schikt maken wij graag op een ander moment tijd voor u. Wij zijn behalve op 

dinsdag in de school, het beste bereikbaar per mail via directie.hetkofschip@ogamstelland.nl of via 

ib.hetkofschip@ogamstelland.nl. 
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Communicatie school 
In oktober hebben we een wensen en verwachtingen avond georganiseerd voor ouders. Hieruit zijn mooie 

ontwikkelpunten gekomen en daarnaast is er een werkgroep met ouders en leerkrachten bezig om de input 

uit deze avond verder uit te werken en te implementeren. 

Één van de aandachtspunten was de communicatie. Het blijkt voor ouders soms wat verwarrend om zowel 

losse Parro berichten als e-mails als nieuwsbrieven te krijgen vanuit de school. Daarbij wordt de website nog 

niet genoeg gevonden. Wij hebben daarom besloten om vanaf heden berichten die de hele school aangaan, 

zoveel mogelijk op de website te plaatsen en door een link in Parro u naar de juiste pagina op de website te 

verwijzen. Zo is alles altijd terug te vinden en gaat de website nog meer leven. 

Wij zijn bezig om ook de agenda's/ kalenders kloppend te krijgen. Meldt u zich a.u.b. bij Melanie indien u 

foutjes op de website constateert. 

Houdt u sowieso onze website in de gaten want een dezer dagen komen dan eindelijk onze prachtige 

promofilms op de website! 

 

Lerarentekort 
Zoals u wellicht via de media meekrijgt, kampen we in Nederland en met name in de randstad met steeds 

grotere tekorten in het onderwijspersoneel.  

Hier vindt u de brief van bestuurder Ineke van der Linden over dit tekort. Het Kofschip is één van de twee 

scholen in de onderwijsgroep waar we geen structurele problemen hebben tot op heden. Daar werken wij 

hard voor en hopen dat u dit ook zo ervaart. 

 

 

Taart van de wethouder 
Scholen hebben te maken met grote uitdagingen zoals 

de coronacrisis, steeds wisselende maatregelen en de 

personeelskrapte. Willem Jansen, wethouder van 

onderwijs heeft daarom als blijk van waardering voor de 

inzet en flexibiliteit bij Het Kofschip een heerlijke taart 

gebracht die door Maartje in ontvangst werd genomen. 
 

 

 

 

 
Certificaat Kunst van het Lesgeven 
Tijdens de team tweedaagse heeft het team de 

laatste les gehad van Kunst van het Lesgeven. Na de 

les ontvingen alle medewerkers het certificaat. 
 
 
Praten over de oorlog 
Namens onze ouder kind coach Esther van Vlaanderen delen we hierbij onderstaande informatie.  

Hoe praat je met je kind(eren) over het conflict tussen Rusland en de Oekraïne? Wat kunt u thuis doen?  

Met je kind praten over moeilijke onderwerpen is misschien lastig, maar wel belangrijk om te doen. Daar is 

niet per se een leeftijd aan gebonden. Heb je het idee dat jouw kind er iets van meekrijgt? Dan is het 

belangrijk dat je het onderwerp bespreekbaar maakt. Kinderen krijgen altijd meer mee dan je denkt. Daarom 

is het verstandig na te denken over telefoongesprekken, het aanzetten van het journaal of het openslaan van 

de krant waar je kind bij is. Vraag aan je kind wat hij/zij heeft gehoord/ gezien? Probeer zo neutraal mogelijk 

uit te leggen wat er aan de hand is zonder je eigen mening te geven. (Bron: Ouders van nu)  

mailto:info.hetkofschip@ogamstelland.nl
https://www.hetkofschip.nl/wp-content/uploads/2022/03/Bijlage-1-Brief-Lerarentekort.pdf
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Zeg ook iets om uw kind gerust te stellen bijvoorbeeld: Grote leiders zoeken naar een oplossing zodat  

de oorlog stopt. Dat geeft hoop. Hou bij vragen de antwoorden kort en bondig, niet teveel details.  

Het belangrijkste is: luister naar je kind, stel vragen en doe iets actiefs na het gesprek zoals de tafel dekken, 

even buiten spelen, overgooien met een ballon etc, zodat het kind uit de emotie kan stappen. 

 

Betaling TSO 
Dit schooljaar zijn we overgegaan op een andere werkwijze bij de TSO (de overblijf). We hebben geen 

vrijwilligers meer, maar een professionele organisatie die de overblijf verzorgt. Hierdoor zijn de tarieven 

hoger dan voorheen.  

Deze maand wordt de tweede betaling voor de TSO geïncasseerd. We zouden het fijn vinden als u naar ons 

toe komt wanneer het betalen van de TSO voor u lastig is. Ook willen we het graag weten als u uw kinderen 

minder vaak laat overblijven dan u eigenlijk zou willen, omdat het te duur is voor u. We kijken dan samen 

naar een passende oplossing. U kunt zich melden bij de leerkracht van uw kind, of bij de administratie 

(Astrid). 

 

 

Deze maand verwelkomen wij: 
Keet Mols en Fayènne Winia in de Vissenklas. 

Welkom en heel veel plezier bij ons op school! 

 

Geboren: 
Yuna, zusje van Lev uit groep 5. 

 

 
Thema 4  

Inmiddels zijn we gestart met thema 4 van onze methode Blink. 

In de groepen 3 en 4 heet het: Terug naar de dino's. De kinderen maken kennis met dinosaurussen en de 

tijd waarin ze leefden. Ze leren over dieren en mensen in de IJstijd en leren wat een fossiel is. 

In de groepen 5 en 6 worden de kinderen echte 

klimaatkenners. De kinderen leren over het 

verschil tussen het weer en het klimaat, maken 

en presenteren echte weerberichten en leren 

over hoe Nederland vecht tegen de zee. De 

groepen 7 en 8 hebben het over oorlog en 

vrede. Helaas is het onderwerp oorlog nu heel 

actueel. Hier wordt (ook in de andere groepen) 

uiteraard aandacht aan besteed. Daarnaast 

bespreken ze ook andere oorlogen zoals WOI 

en WOII en de oorzaken daarvan. 

Het zijn allemaal interessante thema's waar de 

kinderen volop in zijn gedoken en veel over 

leren. 

 

 

 

Dinomuseum in groep 3 

Mentimeter over Oorlog en Vrede, groep 8 

Weer en klimaat in groep 6 

mailto:info.hetkofschip@ogamstelland.nl
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Muziekles bij de kleuters 
De kleuters hebben op woensdag vier keer muziek les van 

juf Marianne. Daar leren wij op de maat te lopen, muziek te 

maken, verschil hoog en laag, liedjes zingen en nog veel 

meer! Dit gaat hartstikke goed en is heel leuk!       

 

 
 
 
 
 
 
Woordenmat 
In groep 5 hebben we sinds kort een woordenmat. Met veel plezier springen 

de kinderen hier woorden op. Zo combineren we het spellen van woorden 

met bewegend leren. 

 

 

 

 

 

Groep 4: Goed luisteren naar elkaar 

In groep 4 kregen de leerlingen een opdracht waarbij de 

kinderen goed moesten luisteren naar elkaar. Ze gaven 

namelijk elkaar instructie over welke kat, met welke kleur 

ingekleurd moest worden. Ze mochten alleen niet bij 

elkaar kijken. 

Weer en klimaat in groep 5 Oorlog en Vrede, groep 7 
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DE punten sparen voor de voedselbank 
In de nieuwsbrief van november stond een oproepje 

om Douwe Egberts punten te sparen voor de 

Voedselbank. Groep 7 heeft de punten vorige week 

geteld. De opbrengst is 65.000 punten en heeft een 

waarde van € 325,00. Bij Sabine Samsom, die de 

actie heeft gecoördineerd, waren er ook punten 

afgegeven en daarmee kwam het totaal op 81209 

punten. Douwe Egberts verhoogt dit aantal punten 

met 20%. Het totaalbedrag kwam daarmee op  

€ 487,26! Daarmee kan de Voedselbank heel wat 

pakken koffie kopen! Sabine bedankt iedereen die 

mee heeft helpen sparen! 

 

 

 

Foto’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 
  Maart   April 

Ma 28 Oudergesprekken groep 1 Vr 1 Oudergesprekken groep 1 

Di 29 Oudergesprekken groep 1 Wo 13 Paasontbijt 

Wo 30 Oudergesprekken groep 1 Do 14 Studiedag team, alle groepen vrij 

Do 31 Oudergesprekken groep 1 Vr 15 Goede Vrijdag, alle groepen vrij 

   Ma 18 2e Paasdag, alle groepen vrij 

   Wo 20 Eindtoets groep 8 

   Do 21 Eindtoets groep 8 

   Ma 25 Meivakantie t/m 6-5-2022 
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