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Beste ouders, verzorgers,  
Wat een heerlijke tijd van het jaar! De dagen zijn lang, licht en steeds 

vaker ook heerlijk warm en zonnig.  

We zijn weer open en gericht op buiten. Gezellige gezamenlijke 

activiteiten en initiatieven vinden weer plaats. Veel blije gezichten, met 

gezonde kleur op de wangen. Het einde van het schooljaar komt ook 

alweer in zicht. Nog maar twee maandjes en de zomervakantie staat al 

voor de deur. Ondertussen groeit de school weer gestaag. In eerdere nieuwsbrieven liet ik u weten dat onze 

leerlingaantallen te laag waren. Na jaren van hard werken aan onze kwaliteit en communicatie, veel 

veranderingen doorgevoerd te hebben en een heerlijke opfrisbeurt van ons gebouw zijn we weer op koers! 

We gaan weer richting de tweehonderd leerlingen de komende weken. Het Kofschip is weer toekomst-

bestendig. Wat een feest! Laten we daarop samen proosten op het zomerfeest einde schooljaar. Ik zie 

ernaar uit elkaar na drie jaar eindelijk in die setting te ontmoeten! 

 

Verlof aanvragen  
Ook na onze oproep in de vorige nieuwsbrief kregen wij weer verschillende verlofaanvragen die helaas niet 

aan de regels voldoen. Daarom dit herhaalde bericht én nog een korte aanvulling: 

- 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. 

- Indien u ervoor kiest uw kind tóch zelf vrij te geven, zullen we dit in het systeem moeten melden als 

'ongeoorloofd afwezig'. In dat geval is het mogelijk dat u een berichtje van de leerplichtambtenaar krijgt 

met een waarschuwing. Dat is volledig aan u uiteraard. 

 

Vakantie- en studiedagenrooster schooljaar 2022-2023 
Van Tot en met Vakantie- / Studiedag 

13-10-2022 14-10-2022 Studiedag Team 

17-10-2022 21-10-2022 Herfstvakantie 

23-12-2022  Alle groepen om 12.15 uur vrij 

26-12-2022 6-1-2023 Kerstvakantie 

1-2-2023  Studiedag Team 
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24-2-2023  Studiedag Team 

27-2-2023 3-3-2023 Voorjaarsvakantie 

6-3-2023  Studiedag Team 

7-4-2023  Goede Vrijdag, alle groepen vrij 

10-4-2023  2e Paasdag 

11-4-2023  Studiedag Team 

24-4-2023 5-5-2023 Meivakantie 

18-5-2023 19-5-2023 Hemelvaartsvakantie 

29-5-2023  2e Pinksterdag 

30-5-2023  Studiedag Team 

23-6-2023  Personeelsuitje 

21-7-2023  Alle groepen om 12.15 uur vrij 

24-7-2023 1-9-2023 Zomervakantie 

4-9-2023  1e Schooldag 

Op de studiedagen en de dag van het personeelsuitje zijn alle leerlingen vrij. 

 

 

Deze maand verwelkomen wij: 
Ciara Chidomere in groep 3, Adriana Chidomere in groep 6 en James Dean van Delft in de Kikkerklas. 

Welkom en heel veel plezier bij ons op school! 

 

 

Zomerfeest 
Yes, het is weer mogelijk!  

Na twee jaar afwezigheid, mogen we weer gezellig genieten van een heerlijk zomerfeest, samen met 

ouders, de kinderen en Het Kofschip Team.   

Omcirkel vrijdag 1 juli in je agenda, want dan gaan we ouderwets genieten van een lekker hapje, drankje, 

muziek en spelletjes voor de kinderen. Sprokkel alvast je beste glitter en glamour outfit bij elkaar, want dit 

jaar staat het zomerfeest in het teken van 'glitter and glamour'. Na twee jaar, pakken we namelijk graag 

groots uit en gaan we over de top.   

Zien wij je op 1 juli van 17.00u - 20.00u?   

Meer informatie volgt uiteraard in de aankomende weken.   

Met een zomerse groet,   

De Ouderraad 

 

 

Let’s do it – kids: Plastic soep  
Geen plastic soep op onze stoep! Van een schone wijk en stad 

word je vrolijk. Dat is wat de workshops van Let’s Do It Kids! 

willen meegeven aan kinderen. Op woensdag 11 mei, zijn de 

gastdocenten van 

Let’s Do It Kids op 

Het Kofschip 

geweest. Wat een 

leuke en leerzame 

dag is het geweest. 

Met hulpouders zijn 

de leerlingen van 

school tot aan de 

Bindelwijk en in het 

Alexanderpark 
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zwerfafval gaan prikken. Deze actie leverde 6213 stuks 

zwerfafval op, waarvan het grootste deel 

sigarettenpeuken waren.  

Zwerfafval op de stoep waait in het water en wordt 

plastic soep. Met vreselijke gevolgen voor (huis)dieren 

in de wijk tot aan kleine en grote vissen in de Noordzee. 

Draag bij aan minder plastic soep door afval in de 

prullenbak te Voor de leerlingen van groep 1 t/m 3 was 

er een theatervoorstelling waardoor ze op een speelse 

en interactieve manier kennis konden maken met de 

gevolgen van (zwerf)afval.  

 

Plastic soep voor groep 1/2 en 3: 

Zoooo, dat is ook wat! De groepen 1/2 en 3 hebben een kabouter gezien! 

Ja, echt hoor; kabouter Zebedeus. 

Normaal gesproken staat Zebedeus 

iedere dag vroeg op om het bos schoon 

te maken, maar woensdag  

11 mei was het bos al schoon en had hij 

tijd om langs te komen op  

Het Kofschip. Hij heeft ons verteld dat 

het bos schoongemaakt is door de 

Schoonmaak Helden. Dat zijn kinderen 

die zwerfafval (blikjes, chipszakjes en 

peuken) oprapen en in de prullenbak 

gooien. Het is heel belangrijk dat zij dit 

doen want anders worden de dieren 

ziek. Dat willen we niet!  

De voorstelling duurde 45 minuten en 

de kinderen hebben a-dem-loos zitten 

kijken!  

Na de voorstelling kregen ze een korte 

workshop over afval, afvalscheiding, 

hergebruik en recyclen. 

 

 

Schoolvoetbal 
Eindelijk kon er na 2 jaar weer een schoolvoetbal 

toernooi gehouden worden! De kinderen uit  

groep 5 t/m 8 mochten hieraan mee doen. Het Kofschip 

was met 5 teams vertegenwoordigd en heeft sportief 

gespeeld. Er zijn zelfs bekers mee naar school 

gekomen! 

Voor ons zijn 

alle kinderen 

winnaars en 

we kijken terug 

op een 

geslaagd 

toernooi. 
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Kalender 
  Mei   Juni 

Ma 16 Start Avondvierdaagse Wo 1 Toetsweek 

Di 17 Avondvierdaagse Do 2 Toetsweek 

Wo 18 
Meesters en Juffendag Vr 3 Toetsweek 

Avondvierdaagse Ma 6 2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

Do 19 Afsluiting Avondvierdaagse Di 7 Studiedag/Teamuitje, alle leerlingen vrij 

Ma 23 Toetsweek Vr 17 Rapport 2 mee 

Di 24 Toetsweek Ma 20 Oudergesprekken 

Wo 25 Studiedag Team, alle leerlingen vrij Di 21 Oudergesprekken 

Do 26 Hemelvaartsvakantie, alle leerlingen vrij Wo 22 Oudergesprekken 

Vr 27 Hemelvaartsvakantie, alle leerlingen vrij Do 23 Oudergesprekken 

Ma 30 Toetsweek Vr 24 Oudergesprekken 

Di 31 Toetsweek Ma 27 Oudergesprekken 

   Di 28 Oudergesprekken 

   Wo 29 Oudergesprekken 

   Do 30 Oudergesprekken 
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