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Beste ouders, verzorgers,  
De allerlaatste nieuwsbrief van het jaar. In de vorige nieuwsbrief gaf ik aan dat er nog zoveel rust in de 

school was en alles heerlijk opgeruimd was. Dat is nu wel anders! Terwijl ik dit schrijf staan Bert en Barry  

de muziekinstallatie op de bouwen en schalt er muziek door de school. Overal musical spullen. Niets staat 

meer op z'n plek. Heerlijk deze laatste loodjes, alles gaat anders en loopt toch gesmeerd, het gevoel  

van saamhorigheid lijkt zijn hoogtepunt te bereiken in zo'n laatste week. Samen werken we naar de 

zomervakantie toe. Kijken we terug op een mooi jaar met elkaar. Kijken we vooruit naar mooie plannen.  

Nog meer vanuit de kwaliteitscyclus werken aan nog beter onderwijs. Nog meer samen leren van en met 

elkaar. Nieuwe collega's. Nieuwe BSO organisatie. Het wordt een prachtig jaar! Maar nu eerst welverdiend 

genieten van de zomervakantie. Lekker inzakken en opladen. Iedereen ontzettend bedankt voor het 

afgelopen schooljaar. Kinderen, leerkrachten, andere medewerkers, ouders. We mogen trots zijn met elkaar! 

Zonnige groeten, Maartje 

 

Personele zaken: 
Afscheid juf Joke en juf Jody 

Dit schooljaar neemt juf Joke afscheid van Het Kofschip. Ze gaat met welverdiend pensioen. 

Ook juf Jody neemt afscheid. Zij is verhuisd en heeft een kindje gekregen en dat is niet meer te combineren 

met werken op Het Kofschip.  

We bedanken hen allebei voor hun inzet op Het Kofschip! 
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Even voorstellen: 
Suzanne Kragtwijk: 

Mijn naam is Susanne Kragtwijk, 32 jaar oud. Samen met mijn vriend en zoontje woon 

ik in het gezellige Ouderkerk. Na jaren met plezier te hebben gewerkt in Amstelveen, 

mag ik aankomend schooljaar terugkeren naar mijn eigen basisschool Het Kofschip. 

Volgend schooljaar ben ik samen met Saskia de leerkracht van de Vissengroep. 

 Ik heb erg veel zin in dit nieuwe avontuur en hoop iedereen snel te leren kennen. 

Voor nu wens ik u alvast een fijne zomervakantie en tot volgend schooljaar. 

 

 

 

 

Sofie ter Schiphorst 

Mijn naam is Sofie. Ik woon in Wilnis en ben trotste moeder van 2 dochters  

van 5 en 7 jaar. Afgelopen maanden ben ik begonnen op Het Kofschip. Ik ben warm 

ontvangen door het team en de kinderen. Ik ben daarom zeer verheugd dat ik komend 

schooljaar mijn werkzaamheden hier voort kan zetten en het team kan ondersteunen.  

Ik ben al 13 jaar werkzaam als leerkracht in het onderwijs en heb daarbij alle groepen 

lesgegeven. Dit doe ik met veel plezier. De kinderen begeleiden in hun eigen 

leerproces geeft mij veel voldoening. Het is fijn om de kinderen te zien groeien en 

onderdeel te mogen zijn van hun ontwikkeling.   

Ik kijk erg uit naar komend schooljaar!  

 

Nora Ree 

Graag stel ik mij via deze weg aan jullie voor: Ik ben Nora Ree, 42 jaar en woonachtig 

in Amstelveen met mijn vriend Erik en onze zoon Casper (8 jaar). Voorheen werkte ik 

voor de HR afdeling van een inkoopadviesbureau en nu ga ik met volle overtuiging 

een carrièreswitch maken naar het basisonderwijs. 

Sinds april 2022 werk ik met veel plezier als leerkrachtondersteuner op Het Kofschip. 

Na de zomervakantie ga ik officieel beginnen met het zij-instroomtraject en zal ik  

3 dagen naast meester Ruben in groep 5 staan.  

 Ik kijk er naar uit de kinderen van groep 5 beter te leren kennen. We gaan er een 

mooi en leerzaam jaar van maken! 

 

 

Voorstellen Kind & Co 
Wat fijn dat zo veel ouders zich hebben aangemeld en dat 

iedereen inmiddels ook is ingeschreven bij Kind & Co! Waar we 

erg blij mee zijn is dat we nagenoeg bijna alle kinderen hebben 

kunnen voorzien in een plek op onze nieuwe BSO:  

Villa Kofschip! 

We gaan de BSO starten met twee medewerkers.  

Per 1 september zal daar een derde medewerker voor één dag 

per week bij komen. Hieronder het rooster.  

Groep Schippers     

Maandag Dinsdag Donderdag 

Lydia Lydia Lydia 

Sabrina Sabrina Sabrina 

   

Groep Matrozen   

Maandag Dinsdag Donderdag 

Gesloten Marque Gesloten 
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We hebben achter de schermen hard gewerkt om te zorgen dat we 1 augustus operationeel zijn. We hebben 

de locatie aangemeld bij Gemeente Ouder-Amstel en wachten op de inspectie van de GGD Amsterdam.  

We doen er alles aan om te zorgen dat dit zo snel mogelijk geregeld is maar hierdoor kunnen we voor als 

nog niet met zekerheid zeggen of we 1 augustus open zijn. Ik snap dat dit erg vervelend is, we houden u op 

de hoogte. Kind en Co staat in ieder geval zelf volledig klaar om de kinderen met open armen te ontvangen 

Ik wens u alvast een fijne zomer toe en hopelijk tot snel! 

Met vriendelijke groeten, 

Iris Selderijk-Steenvoorden, Clustermanager Kind & Co (Ouder-Amstel) 

 

 

Deze maand verwelkomen wij: 
Jaxxon Weij in de Vissenklas. Welkom en heel veel plezier bij ons op school! 

 

Deze maand nemen we afscheid van: 
Cesur Güglü, Lucas Jansson, Katre Seckin en Nikita Morozov. We wensen ze een fijne tijd op hun nieuwe 

school. 

 

Afscheid van Tante Kaatje 
Deze maand nemen wij afscheid van onze BSO en Peuteropvang partner Tante Kaatje. Door personeels-

tekorten in de kinderopvang kunnen zij de kwaliteit op onze locatie niet meer zo hoog houden als ze zouden 

wensen. We vinden het heel jammer dat deze fijne samenwerking moet gaan stoppen. Wij wensen Linda, 

Vincent en alle medewerkers veel succes in de toekomst. 

 

 

Start schooljaar 29 augustus 2022:  
Gouden weken 

We starten op 29 augustus met de Gouden Weken. De eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen wij 

de Gouden Weken. Kinderen ontwikkelen zich razendsnel, ook op sociaal niveau. Elke groep heeft de eerste 

weken na een zomervakantie weer tijd nodig om zich te vormen. Een goede begeleiding hierbij is erg 

belangrijk. Juist deze periode is bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede 

groepsvorming, zodat normen door de klas en de leerkracht samen worden bepaald. De kinderen zitten 

weer een heel jaar bij elkaar in een groep. Binnen deze groep kunnen zij alleen goed functioneren als zij zich 

prettig en veilig voelen. Dat prettig en veilig voelen hangt samen met een gevoel van eigenwaarde, 

zelfstandigheid, zelfvertrouwen en respect hebben voor elkaar. Het samenwerken, van elkaar leren en met 

elkaar opschieten is niet altijd vanzelfsprekend. De eerste weken willen we hier veel aandacht aan besteden 

middels groepsactiviteiten.  

We gaan aan de slag met: 

● Activiteiten die in het teken staan van hernieuwd kennismaken (deze gaan over talenten, positieve 

eigenschappen, complementair zijn; van waarde zijn voor de groep); 

● We geven zelf het goede voorbeeld, nemen kinderen zoals ze zijn en tonen respect; 

● Met de kinderen stellen we de groepsregels vast. We hangen ze zichtbaar op in de klas en laten iedereen 

(dus ook de groepsleerkracht) de regels en afspraken ondertekenen; 

● We doen veel (korte) groepsvormende spellen, waarin we een beroep doen op het samenwerken van de 

kinderen. Wij delen de groepjes in. De samenstelling van de groepjes is steeds anders. De spelletjes 

zorgen voor veel plezier en een positieve groepssfeer; 

● We maken kinderen medeverantwoordelijk voor hun groep (elkaar) en hun lokaal. 

Ook ouders spelen een belangrijke rol bij groepsvorming. Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Als ouders en leerkrachten op één lijn zitten wat betreft de aanpak richting het kind, wordt het 

“effect” verdubbeld. Daarom zullen wij in de eerste weken van het schooljaar de startgesprekken houden. Bij 

de startgesprekken bent u en uw kind welkom. Samen met de leerkracht worden dan de verwachtingen voor 

het nieuwe schooljaar besproken. 

Startgesprekken 

De startgesprekken vinden plaats in de weken van 5 t/m 16 september. Alle ouders, met kind(eren) worden, 

via Parro, uitgenodigd door de leerkracht van hun kind(eren) om hiervoor in te schrijven. We vinden het 
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belangrijk om aan het begin van het schooljaar u kennis te laten maken met de leerkracht(en) van uw 

kind(eren).  

Informatieavond groepen 1 t/m 8 

Op donderdag 8 september is de informatieavond voor alle groepen. U bent welkom vanaf 18.30u. Verdere 

informatie volgt bji de start van het jaar. 

 

 

Acadin  
Dit schooljaar heeft een aantal leerlingen met Acadin gewerkt. Dit is een digitale leeromgeving die vooral 

ingezet wordt voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ze worden geprikkeld met leerstof waar ze hun 

tanden langere tijd in kunnen zetten. De projectmatige aanpak van Acadin sluit goed aan bij de aanpak 

tijdens ons thematisch onderwijs. Leerlingen leren onder andere kritisch nadenken, analyseren en creatief 

omgaan met uitdagingen. Naast het werken met Acadin in de klas, heeft Juf Joke dit jaar een vast moment 

in de week met deze leerlingen gewerkt om zo goed te leren werken met Acadin en de projecten. Tijdens 

deze momenten gingen de gesprekken bijvoorbeeld over: Hoe kies je een opdracht? Hoe start je een 

project? Wat is er nodig voor de planning? Waar moet een opdracht aan voldoen? Daarnaast leerden de 

leerlingen reflecteren op hun eigen werk: Is het doel behaald? Wat maakt dat het wel of niet is gelukt? Waar 

liep je tegen aan? Wat kan je de volgende keer hetzelfde of anders doen? 

Vanaf volgend schooljaar zal de aanpak met Acadin volledig worden doorgezet in de klassen onder 

begeleiding van de eigen leerkracht en niet meer daarbuiten. De impuls die we dit jaar hebben kunnen 

geven, gaat daar enorm bij helpen. De leerlingen die er mee werken, weten hoe het werkt en kunnen elkaar, 

ook uit andere klassen, heel goed op weg helpen. De leerkracht zal gedurende het jaar kijken welke 

leerlingen werken met Acadin en hoe dit gaat. Dit kan ook een kortere periode zijn. U zult hier als ouder 

uiteraard van op de hoogte worden gehouden. Juf Elma (specialist Hoogbegaafdheid) ondersteunt de 

leerkrachten in het werken met Acadin in de klas. 

 

 

Groep 8, het einde in zicht... 
Op het moment van schrijven zijn de voorbereidingen 

voor de musical van groep 8 in volle gang. De kleding 

hangt klaar, het podium staat en de tekst en liedjes 

zitten erin. Op dinsdagmiddag 12 juli en 

woensdagochtend 13 juli hebben de generale repetities 

plaatsgevonden voor de kinderen van school, oud-

leerlingen, opa's en oma's en oudere broers en zussen. 

Woensdagavond 13 juli zal groep 8 gaan knallen voor 

hun ouders. 

De musical van dit jaar heet: ”Wie steelt de show?” 

Ik hoef niet uit te leggen dat dat natuurlijk de kinderen van groep 8 zijn! 

 

Afsluiting thema De Groene Fabriek 
Als afsluiting van het thema "De Groene 

Fabriek" hebben de kinderen van de groepen 

5 en 6 een eigen "up cycle" product gemaakt. 

Van materiaal dat normaal gesproken de 

afvalbak in zou gaan hebben ze super leuke, 

originele en mooie producten gemaakt. Heel 

duurzaam! Deze hebben ze tentoongesteld 

op een Groene Markt in de school. Ouders en 

andere familieleden zijn langsgekomen om al 

deze originele producten te bewonderen en te 

kopen. Het mooie bedrag dat dit heeft 

opgebracht zullen we besteden aan boeken voor de klas. Een mooie afsluiting van ons project.  

Iedereen bedankt! 
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In groep 7 hebben ze een duurzaam 

design gemaakt. Ze hebben van oude 

materialen een heel nieuw product 

bedacht. 

Deze producten konden op vrijdag door 

ouders worden bekeken. 

 

 

 

 

 

 

Zomerfeest 2021-2022 
Dit jaar heeft de OR weer een spetterend zomerfeest georganiseerd! Wat was het fijn om eindelijk weer 

eens met zoveel ouders en kinderen op het plein te kunnen zijn. Het thema Glitter en Glamour was duidelijk 

aanwezig met de rode loper. Er was zoals vanouds heel veel te doen voor de kinderen, onder andere: 

spijkerbroekhangen, dansen bij de DJ, springen op het luchtkussen, een heuse rodeostier!  

En ook waren er pannenkoeken, ijsjes, hamburgers 

geregeld door behulpzame ouders.  

De voorzitter van de OR presenteerde een leuke 

quiz. Wij willen de OR en alle betrokkenen bij het 

Zomerfeest hartelijk danken voor de uitstekende 

organisatie! Op naar het volgende Zomerfeest!  

De foto’s zijn door Altin Kaftira gemaakt. 
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Kalender 
  Juli   Augustus 

Wo 13 Musical groep 8 
Ma 29 

Eerste schooldag 

Do 14 Uitzwaaien: 14.35 uur Start Gouden weken 

Vr 15 Studiedag team, alle leerlingen vrij   September 

Ma 18 Zomervakantie t/m 26-8-2022 Ma 5 Start gesprekken 

   Do 8 Informatieavond voor ouders 

   Di 13 Schoolfotograaf 

   Di 20 Schoolreis 

   Wo 28 Kamp groep 8 

   Do 29 Kamp groep 8 

   Vr 30 Kamp groep 8 

 

 

Het team van Het Kofschip 
wenst jullie allemaal 
een heel fijne vakantie! 
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