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Beste ouders, verzorgers,  
Een bijzonder jaar. Sinds ik directeur ben op Het Kofschip (nu het derde jaar) roepen we dat elk jaar weer. 

Zal het ooit een gewoon jaar worden? Een saai jaar misschien zelfs? Volgens mij niet. Het werken op een 

school is nauw verweven met de maatschappij en de wereld. Alles wat bijzonder is in de wereld, komt ook 

op een bepaald niveau de school in. Nu met de oorlog in Oekraïne komt het letterlijk de school in: wij bieden 

plaats aan vluchtelingenkinderen in de kleutergroepen en groep 8. Wie weet worden dat er nog meer.  

Wij hebben de plekken in de groepen en doen het graag: 'Wij staan voor hoop, geloof en liefde, laten we dat 

delen' zongen wij vorige maand nog met elkaar. En dat betekent in bijzondere tijden je nek uitsteken voor de 

ander. Juf Mirjam pendelt op dinsdagochtend op en neer naar de Koningin Wilhelminalaan, waar zij probeert 

onderwijs neer te zetten voor de groep kinderen die in Ouderkerk beland is. Juf Annietha en juf Valeska 

vangen kinderen op in hun groepen. Hannah zorgt voor de juiste begeleiding en zo zacht mogelijke landing. 

We doen het met elkaar. Ik ben trots om na mijn verlof, verhuizing naar Haarlem én de afgelopen week toch 

nog corona gehad te hebben, weer op dit mooie schip te mogen stappen. Een schip op koers.  

Met gemotiveerde bemanning. En voldoende proviand. Op volle kracht samen vooruit! 

Hartelijke groet, Maartje  

 

Verlofaanvragen 
Regelmatig krijgen wij aanvragen voor dagjes, of zelfs meerdere dagen extra vrij. Wij merken dat de 

afspraken daaromheen niet helemaal helder meer zijn, daarom hier nog even op een rij: 

- Wij kunnen uw aanvraag enkel in behandeling nemen als het minimaal een maand van tevoren wordt 

aangevraagd (op calamiteitenverlof na) 

- Extra vakanties worden niet gegeven, alleen eventueel met een brief van de werkgever 

- Wij hebben altijd een bewijsstuk nodig (van een huwelijk, begrafenis of jubileum bijvoorbeeld) 

- Ook kinderen van 4 jaar doen mee met de verlofregels. Ook al zijn zij nog niet leerplichtig, het is in belang 

van de groep én het kind dat 4-jarigen niet om de beurt even weg zijn. Indien u toch verlof wilt aanvragen 

voor uw 4-jarige kind, omdat het een zeer bijzondere situatie betreft, graag even overleg met de 

groepsleerkracht om te bekijken wat wenselijk en haalbaar is.  
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Nu u de school weer in mag, zien wij u heel graag live op dinsdagochtend tot 9.00u 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. 

 
Vrijwilligers gezocht: hulp in het dorp:  
Er is een groep Oekraïense vluchtelingen in Ouderkerk gekomen. Zij worden opgevangen in het oude 

Rabobankgebouw. De gemeente heeft met de scholen een programma opgesteld om de kinderen in het 

dorp thuis te laten voelen en op te nemen in onze maatschappij. In ons oude bovenbouw gebouw aan de 

Koningin Wilhelminalaan wordt op 4 ochtenden opvang en onderwijs verzorgd. Er zijn verschillende 

instanties aanwezig én een leerkracht van één van de drie scholen. We zijn nu op zoek naar vrijwilligers  

die één of meer ochtenden willen helpen op de Koningin Wilhelminalaan. Helpt u graag mee? Graag even 

melden via  ib.hetkofschip@ogamstelland.nl en directie.hetkofschip@ogamstelland.nl dan bekijken we  

de mogelijkheden. 

 
 
Deze maand verwelkomen wij: 
Sara Alsaadi, Merlijn Aaftink, Arina Zozulia en Nikita Morozov in de Kikkerklas. En Marianna Makarova in 

groep 8. Welkom en heel veel plezier bij ons op school! 

 

Deze maand nemen we afscheid van: 
Michael Agyeman. We wensen hem veel plezier op zijn nieuwe school. 

 

 

Hulp aan Oekraïne 
Afgelopen week kregen we een bericht van 

Kasia, de ouder die helpt met het verzamelen 

en transporteren van de spullen die op Het 

Kofschip bijeen worden gebracht. 

Ze vertelde dat de mensen in Oekraïne heel 

blij zijn met alle goederen die Kasia daar al 

heen heeft gebracht en willen u graag 

bedanken! Op de foto’s hiernaast ziet u de 

opslagplaats, hier worden de goederen 

uitgedeeld aan de bewoners.  

Helaas is de oorlog nog niet voorbij en 

hebben de mensen in Oekraïne nog steeds 

onze hulp nodig. U kunt daarom nog steeds 

eten en spullen brengen naar Het Kofschip, zie hieronder op de poster waar 

behoefte aan is. Kasia zorgt ervoor dat het weggebracht wordt. Op dit 

moment is er ook 

financiële hulp nodig voor 

transport en de brandstof. 

Mocht u daarvoor een 

donatie willen doen kunt u  

deze in een gesloten  

envelop afgeven bij Astrid 

(administratie) of bij  

juf Sanne. De mensen in 

Oekraïne zijn u zeer 

dankbaar! 
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Gastles in groep 5 
We hebben een gastles gekregen vanuit de School der 

Poëzie. In deze les kreeg de fantasie de vrije loop en zo zijn 

er prachtige gedichten ontstaan. Ze zijn er ontzettend leuk 

mee bezig geweest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantasiedieren in groep 3 
De opdracht was: Kies 3 kenmerken uit de categorieën 

Velletje; Speciale kenmerken en Hoe zien zijn voeten eruit. 

Teken van die 3 kenmerken een fantasiedier. 

 

 

 
 
 
Groepen 1/2A en 1/2B naar de bieb 
De groepen 1/2 zijn op woensdagochtend naar de bieb 

geweest. Daar is het verhaal over de Tangramkat voorgelezen. 

De kinderen hebben een spel gespeeld én zelf een 

tangramdier gemaakt. 

Wist u dat u iedereen tot 18 jaar gratis lid kan zijn van de OBA? 

Lid worden kan online via: www.oba.nl/collectie/online 

 

 

 

Leesvriendjes 
Elk schooljaar gaan de leerlingen uit  

groep 5 voorlezen aan de kleuters.  

Dit doen ze tot aan de meivakantie en dat is 

genieten! 

Na de meivakantie gaat groep 6 voorlezen aan de 

kleuters. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Groep 3 en 4 naar Naturalis 
De groepen 3 en 4 zijn Naturalis geweest. Ze hebben het programma 

Beestachtig Handig gevolgd en mochten daarna samen met de 

begeleidende ouders het museum door. Ze hebben het erg naar hun zin 

gehad.  
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Paasontbijt 
In alle groepen is er gisteren het Paasontbijt gehouden. De leerlingen 

hadden vooraf een tasje versierd en dit mee naar huis genomen. Gisteren 

zijn de tasjes gevuld met een ontbijtje mee naar school genomen en is er 

in elke klas gezellig samen gegeten, is het Paasverhaal verteld én zijn er 

ook nog eieren gezocht! Wat een feest! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paasviering in de St. Urbanuskerk 
De volgende vieringen in de St. Urbanuskerk zijn gericht op kinderen: 

Op Goede Vrijdag 15 april om 15.00 uur kruisweg voor jong en oud (vooral op kinderen gericht) 

Stille Zaterdag 16 april om 20.00 uur: Kinderpaaswake 

 

 

Kalender 
  April   Mei 

Wo 13 Paasontbijt Ma 16 Start Avondvierdaagse 

Do 14 Studiedag team, alle groepen vrij Di 17 Avondvierdaagse 

Vr 15 Goede Vrijdag, alle groepen vrij 
Wo 18 

Meesters en Juffendag 

Ma 18 2e Paasdag, alle groepen vrij Avondvierdaagse 

Wo 20 Eindtoets groep 8 Do 19 Afsluiting Avondvierdaagse 

Do 21 Eindtoets groep 8 Ma 23 Toetsweek 

Ma 25 Meivakantie t/m 6-5-2022 Di 24 Toetsweek 

   Wo 25 Studiedag Team, alle leerlingen vrij 

   Do 26 Hemelvaartsvakantie, alle leerlingen vrij 

   Vr 27 Hemelvaartsvakantie, alle leerlingen vrij 

   Ma 30 Toetsweek 

   Di 31 Toetsweek 
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