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Beste ouders, verzorgers,  
Wat is het toch heerlijk werken op Het Kofschip. Er heerst zoveel rust in de school en in de groepen. Ik heb 

hiervoor op verschillende scholen gewerkt en daar was het normaal dat het een redelijke puinhoop kon zijn 

de laatste weken voor de zomervakantie: rommel op de gangen, jassen en tassen lagen niet meer in de 

bakken maar slingerden rond, overal musical spullen, kinderen die op de gang de werkafspraken ineens 

vergeten waren en riepen, renden of zelfs rollen toiletpapier in de wc's gooiden. Hier is het tegenover-

gestelde aan de hand. Er heerst nog steeds een heerlijke taakgerichte en gestructureerde werksfeer, zowel 

op de gangen als in de groepen. Er zijn weinig gedoetjes, iedereen helpt elkaar en helpt elkaar herinneren 

aan hoe we fijn kunnen leren van en met elkaar. Dat hebben we toch maar mooi voor elkaar samen. En dat 

met slechts parttime aanwezige schoolleiding. Alle credits naar ons zelfstandige, gezellige en professionele 

team en onze geweldige leerlingen. Ik ga met trots de laatste weken in. De laatste activiteiten, de laatste 

loodjes voor groep 8. We gaan er wat moois van maken met elkaar. We zien elkaar 1 juli op het (mijn eerste) 

Zomerfeest! Samen vieren dat we het zo goed hebben met elkaar!  

Groet, Maartje 

 
Personele zaken 

Juf Annietha 25 jaar in het onderwijs 

Voor juf Annietha was 10 juni een bijzondere dag. Ze was die dag 25 jaar werkzaam in het onderwijs!  

We hebben haar deze dag verrast met taart, een doos met lekkers van bakker Out en een kaart namens het 

team. En van de leerlingen kreeg ze hartjes met berichtjes erop. Ze was er erg blij mee. 

 

BSO/peuters 
Via Parro heeft u al kunnen lezen dat wij gaan samenwerken met Kind & Co voor de doorstart van de BSO 

en wellicht later ook de peuters. Hoe dit er precies uit komt te zien, zal hopelijk later deze week meer 

duidelijk zijn. U krijgt dan een bericht van ons, waarin u zich kunt aanmelden bij Kind & Co. Zij zullen de 

details dan verder met u oppakken. 

 

Met spoed gezocht: MR en/of GMR leden! 
Het Kofschip zoekt met spoed:  

- Een ouder die wil deelnemen aan de Medezeggenschapsraad (MR) van Het Kofschip.  

- Een ouder die namens Het Kofschip wil deelnemen aan de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Amstelland. 

Via Vacature-MR-en-GMR kom je bij de functie omschrijving van de vacature. 

De MR hoort graag vóór de zomervakantie wie in de MR of GMR met ons mee wil denken! 

 

Nieuwsbrief 11 
 

Juni 2022 
  

Het Kofschip  
 

mailto:info.hetkofschip@ogamstelland.nl
https://www.hetkofschip.nl/wp-content/uploads/2022/06/Vacature-MR-en-GMR.pdf.
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Ouderparticipatie 
Zoals jullie je wellicht nog kunnen herinneren, was er aan het begin van het jaar een leuke bijeenkomst, 

waarbij ouders en leerkrachten samen hebben gekeken naar de wensen en behoeften op school. Sinds dien 

is er een klein groepje ouders en leerkrachten samen bezig geweest om een start te maken met de punten 

die destijds naar voren zijn gekomen. 

Van al die punten zijn een aantal pijlers gekozen, die op korte termijn ingevoerd kunnen worden. Daarmee 

kunnen wij komend schooljaar meteen goed van start gaan. Zo is er gesproken over het inzetten van 

klassenouders. Wij denken dat de lijntjes tussen de ouders en leerkrachten korter worden, en de binding 

groter wordt. 

Daarnaast hebben we het gehad over de informatieavond aan het begin van het jaar. Voor veel ouders kan 

het nog wel eens verwarrend zijn wie al die mensen op school zijn en wat sommige mensen op school doen. 

Wij zijn aan het uitzoeken wat een passende vorm is, om ons team en de werkgroepen aan alle ouders te 

presenteren. 

Aan het begin van komend schooljaar zullen jullie hier meer informatie over krijgen. 

 

 

Deze maand verwelkomen wij: 
Maurits Huijgen, Louise Kriek en Milou van Ruitenbeek in de Vissenklas. 

Welkom en heel veel plezier bij ons op school! 

 

 

Groep 4 ging op zoek naar kriebeldiertjes 
Het thema bij groep 3 en 4 is 

Natuurspeurders. Met vergrootglas 

en insectenbekertjes gingen de 

groepen op zoek naar 

kriebeldiertjes. Een serieuze 

bezigheid zoals op de foto te 

zien is.  

En er zijn 

gelukkig 

heel veel 

beestjes 

gevonden! 

 

 

Groep 3: Leren in de zon 
Groep 3 kan aan het einde van het schooljaar al vrij goed lezen.  

We oefenen nu met 'snap wat je leest'.  

Juf had kaartjes gemaakt van korte verhalen en de kinderen moesten 

de kaartjes op de juiste volgorde leggen. 

 
 
Kleutergroepen naar Naturalis  
De afsluiting van het thema 'Dino's' was een groot succes. We gingen 

met de kleutergroepen naar Naturalis. Eerst kregen we wat uitleg van 

een meneer die 

allerlei weetjes had over verschillende dieren. Wist u 

dat haringen communiceren door scheetjes te 

laten??          

Daarna gingen we in kleine groepjes allerlei 

(opgezette) dieren ontdekken. Sommige dieren waren 

bekend maar er waren ook veel dieren waar we nog 

nooit van gehoord hadden.  
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En de dinozaal.....wat waren die dino's GROOT! Wauw! De kinderen waren onder de indruk (juffen trouwens 

ook        ). Veel te snel was de tijd voorbij en moesten we terug naar school. Het was een TOPDAG! 

 

 

Kalender 
  Juni   Juli 

Vr 17 Rapport 2 mee 
Vr 1 

Oudergesprekken 

Ma 20 Oudergesprekken Zomerfeest 

Di 21 Oudergesprekken Wo 13 Musical groep 8 

Wo 22 Oudergesprekken Do 14 Uitzwaaien om 14.30 uur 

Do 23 Oudergesprekken Vr 15 Studiedag team, alle leerlingen vrij 

Vr 24 Oudergesprekken Ma 18 Zomervakantie t/m 26-8-2022 

Ma 27 Oudergesprekken    

Di 28 Oudergesprekken    

Wo 29 Oudergesprekken    

Do 30 Oudergesprekken    
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