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Beste ouders, verzorgers,  
Een goed begin is het halve schooljaar. Nou bijna dan. In de startweek (vóórdat de leerlingen er zijn, 

wanneer zij nog vakantie hebben) werken we heel hard om de boel goed aan te zwengelen met elkaar.  

De dagen zijn warm en lang, er worden zelfs nog méér uren gemaakt dan in de reguliere schoolweken.  

Alles krijgt plannen, doelen, evaluatiemomenten. Alles krijgt een plek, een afspraak, een vorm. Alles glimt  

en glanst. De ramen worden nog even extra gelapt. Alsof de koning langskomt. Maar dat zijn de kinderen. 

Onze leerlingen, waar we het allemaal voor doen, waar het allemaal om draait. Al die plannen en energie om 

het allerbeste onderwijs mogelijk te maken binnen de setting waarin wij werken met elkaar. Om het beste uit 

elk kind te kunnen halen. Vol frisse moed bruist het aan het begin van het schooljaar. Gezonde kleur op de 

wangen, glinsteringen in de ogen. En dat zo lang mogelijk vasthouden. Of weer terugvinden, als het even 

zoek is. Daar gaan we voor.  

Samen gaan we de uitdaging weer aan. Ons team is in haar beste vorm. Hopelijk vinden we de juiste 

mensen voor de vacatures en kunnen we nog verder gaan bouwen met elkaar. Aan de onderwijskwaliteit, 

aan passend onderwijs voor alle leerlingen, aan kansengelijkheid en inclusief onderwijs. Op de 

informatieavond vertellen wij u verder over wat en hoe dit schooljaar. Zien we elkaar dan? 

Hartelijke groet, Maartje 

 

Lerarentekort op Het Kofschip 
Het Kofschip heeft er een tijd geen last van gehad, van het lerarentekort. Maar nu zitten ook wij met onze 

handen in het haar. We hebben twee vacatures: een vaste en een tijdelijke. Helaas is er tot op heden geen 

enkele reactie op de vacatures. Indien wij geen kandidaten hebben, zullen wij het onderwijs anders moeten 

gaan organiseren. Dit heeft verregaande gevolgen voor de leerlingen én de kwaliteit van het onderwijs.  

Helpt u ons aan sollicitanten voor deze vacatures? U kunt de vacatures vinden op Meesterbaan:  

https://www.meesterbaan.nl/vacatures/het+kofschip/9379/school.aspx 

Wilt u de vacatures ook delen in uw netwerk? Samen lossen we dit probleem vast op! 

 

Stagiairs op Het Kofschip 
Ook dit schooljaar hebben we weer een enthousiaste groep stagiaires in ons midden. Wij werken samen met 

de Marnixacademie en de Ipabo om studenten goed te begeleiden richting het vak leerkracht. Dit jaar zullen 
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in ieder geval Jort Rombach in groep 8 (een bekend gezicht voor de kinderen, hij was er vorig schooljaar de 

laatste weken ook al) en Marco Kea (oud-leerling van Het Kofschip) als student bewegingsonderwijs op onze 

school stagelopen. Zij geven lessen in de klas onder supervisie van de leerkracht. Valeska is o.a. als 

schoolopleider ambulant op donderdag om de leerkrachten hierbij te ondersteunen en zij is ook 

aanspreekpunt voor de studenten. Waarschijnlijk zullen er nog één of twee studenten bijkomen, maar die 

zullen later in het jaar pas starten. 

 

 

Informatieavond a.s. donderdag 

Op donderdag 8 september staat de informatieavond op het programma. Op deze avond krijg u alle 

belangrijk informatie over de klas van uw kind te horen. Voor het eerst sinds lange tijd is het gelukkig weer 

mogelijk om deze avond op school te organiseren. De leerkrachten zullen u voorzien van alle belangrijke 

informatie van dit schooljaar en u bent van harte welkom! 

Naast de gebruikelijke informatie die in de verschillende groepen wordt gegeven, hebben we dit jaar ook een 

extra onderdeel aan het programma toegevoegd. Tussen 19:15 uur en 19:45 uur willen wij graag het team 

aan u voorstellen. Zo weet u wie er allemaal op school rondloopt en bij wie u terecht kan voor bepaalde 

zaken. Ook willen wij graag de MR en de OR aan u voorstellen. Zij helpen de school erg veel op de 

achtergrond. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor een kop koffie of thee. Hieronder kunt u het programma 

zien. Zo kunt u van te voren al bedenken bij welke groep(en) u aanwezig zal zijn. 

Omdat wij begrijpen dat ouders met kinderen in meerdere klassen, ook bij meerdere klassen aanwezig willen 

zijn, hebben wij een programma gemaakt. Wij vinden het namelijk ook belangrijk dat de ouders de nodige 

informatie meekrijgen van de groepen waar zij bij betrokken zijn. We hebben getracht de groepen met veel 

broers/zussen uit elkaar te halen. 

 

Programma informatie avond: 

18:30 uur tot 19:15 uur 

Groep 1/2a (kikkerklas) 

Groep 1/2b (vissenklas) 

Groep 7 

Groep 8 

 

19:15 uur tot 19:45 uur 

Algemene schoolinformatie 

Voorstellen van het team/ MR/ OR 

Koffiemoment 

 

19:45 uur tot 20:30 uur 

Groep 3 

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

 

Tot ziens op donderdag 8 september! 

 
 
Deze maand verwelkomen wij: 
In de Kikkerklas: Helena van der Cruijsen, Matilda Moreno, Jesslyn van Oostveen en Juli Wolterink. In de 

Vissenklas: Mohamed Ayoub. In groep 4: Sidra Ayoub en Antonia Furdui. In groep 6: Sima Ayoub en in 

groep 8 Ariana Sahak. We heten ze allemaal welkom en wensen ze heel veel plezier bij ons op school! 

 

Deze maand nemen wij afscheid van: 
Karin Seckin uit de Vissenklas. We wensen haar een fijne tijd op haar nieuwe school. 
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Gouden Weken: Een goed begin is het halve werk! 
Deze uitdrukking is in het bijzonder van toepassing op de groepsvorming en verwoordt in één keer het doel 

van 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 basis 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. Op maandag 3 oktober zal er een ouderavond zijn, tijdens deze avond 

krijgt u nog meer uitleg over de Kanjertraining. Daarnaast 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. 

 

Kanjertraining Ouderavond 
Zoals u heeft kunnen lezen in de Nieuwsbrief organiseert onze school i.s.m. De Kanjertraining een 

ouderavond. De afgelopen periode heeft het team een intensieve training gevolgd waarbij wij ons verdiept 

hebben in de principes van de Kanjertraining . De komende jaren zullen wij ons hierin verder bekwamen.  

Als basis voor de Kanjertraining wordt er uitgegaan van de volgende regels: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De Kanjerlessen gaan uit  

van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een  
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sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen,  

de groepsvorming en het pedagogisch klimaat.  

Wij zijn een gecertificeerde “ Kanjerschool “. De Kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen zeer 

serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij verwachten dan ook van ieder 

kind een ouder(s) op de ouderavond. Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de 

werkwijze van de school en hoe u daar thuis mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van de grenzen 

die we hanteren op school.  

De ouderinformatieavond Kanjertraining wordt gehouden op 3 oktober om 19.30 uur . 

De avond wordt geleid door een trainer van Stichting Kanjertraining. Vanaf 19.15 uur bent u 

welkom voor een kopje koffie of thee. Bent u verhinderd voor deze informatieavond dan stellen 

we het op prijs dat u ons dat even laat weten. 

Team van Het Kofschip 

PS: Graag in de Parro-agenda aangeven of u aanwezig bent op de informatieavond van de Kanjertraining. 

 

 

Nieuw thema in schooljaar 2022-2023 
In het nieuwe schooljaar gaan we ook weer thematisch werken met onze methode Blink. 

In de groepen 3 en 4 heet het thema "Ruimte reizigers" de kinderen gaan op ontdekkingsreis door het heelal 

en onderzoeken de planeten. Ook gaan ze door proefjes onderzoeken hoe het is om een astronaut te zijn. 

In de groepen 5 en 6 zal het gaan over "Aardse extremen". De kinderen gaan onderzoeken hoe wolken en 

regen ontstaan en welke extremen hierdoor kunnen worden veroorzaakt. Ook onderzoeken ze hoe 

bijvoorbeeld tornado's en aardbevingen ontstaan. Dit wordt vast heel interessant! 

Groep 7 en 8 kijken naar wereldsterren van vroeger en nu. In verschillende opdrachten onderzoeken ze 

welke invloed wereldsterren, van vroeger en nu, hebben op onze wereld. Ze gaan onderzoek doen naar een 

eigen wereldster. 

Het beloven weer interessante lessen te worden om naar uit te kijken in de vakantie! 

 

 

Vertrouwenspersoon op Het Kofschip 
Iedere school is verplicht een procedure opgesteld te hebben om machtsmisbruik in de meest brede zin  

van het woord op school te voorkomen en eventuele klachten op dit terrein zorgvuldig te kunnen 

behandelen. Het Kofschip heeft daarom twee vertrouwenspersonen, namelijk Valeska Wolfs en Melanie 

Velthuis, laatstgenoemde is hierin de coördinator en aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Bij beiden 

kan men terecht als er sprake zou zijn van een of andere vorm van machtsmisbruik.  

Wat doen de vertrouwenspersonen? 

- Luisteren naar de klacht 

- Samen met u mogelijke oplossingen bedenken 

- Informatie geven over de klachtenprocedure 

- Meldplicht naar bestuur bij seksuele intimidatie 

- Overleggen met de externe vertrouwenspersoon  

- Eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon  

- Contact houden met ouder en leerlingen 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Valeska Wolfs Melanie Velthuis 

Fruitvaders, Fruitopa’s, Groentemoeders en Groenteoma’s gezocht!  
Onze school mag dit schooljaar deelnemen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma! 
In de periode van 5 september t/m begin februari ontvangen alle kinderen voor 3 keer per 
week een gratis stuk groente of fruit.  
Op de “schoolfruitdagen”, dinsdag, woensdag en donderdag, wordt het fruit geteld en indien 
nodig gesneden door een clubje ouders. Vind je het ook leuk om te helpen?  
Stuur dan een email naar v.wolfs@ogamstelland.nl  
De fruitvaders/opa’s en groentemoeders/oma’s starten direct om 8:30 uur 
en zijn afhankelijk van wat er geleverd wordt (en hoeveel er bijgepraat wordt) rond 9:30 uur 
klaar.  
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Veiligheid op het schoolplein 
Aan het begin en het eind van de schooldag zijn er veel leerlingen en ouders op het schoolplein te vinden. 

Helaas zien we regelmatig dat leerlingen én ouders op het plein fietsen of brommen. Dit levert gevaarlijke 

situaties op. Voor de veiligheid van de leerlingen vragen we daarom iedereen dringend af te stappen voor 

men het plein op komt en pas op te stappen wanneer men van het plein weer af is. Tevens zien we dat de 

fietsen op verschillende plaatsen geparkeerd worden. Graag willen wij iedereen vragen de fietsen in het 

fietsenrek te plaatsen aan de zijkant van de school en bijvoorbeeld niet aan het hek vastmaken. Alvast 

bedankt! 

 

Zwem mee! Fight Cancer 
Een leerling uit groep 8 gaat zaterdag 10 september 500 meter zwemmen met de Swim To Fight Cancer 

Amstel. Met deze actie probeert de Stichting Fight Cancer zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek 

naar kanker. Iedereen kan een bijdrage leveren door zelf te zwemmen of een zwemmer te sponsoren. 

Wilt u de leerling uit groep 8 sponsoren? Via deze link komt u op zijn persoonlijke actiepagina en kunt u 
aangeven met welk bedrag u hem wilt sponsoren. 
 

 

Kalender 
  Augustus   Oktober 

Ma 29 
Eerste Schooldag Ma 3 Kanjertraining Ouderavond 

Start Gouden weken,  Wo 5 Start Kinderboekenweek 

Wo 31 Klassenfoto’s Do 6 Proeverijtje Tommy Tomato voor ouders 

  September Wo 12 Afsluiting Kinderboekenweek 

Ma 5 Startgesprekken week 1, groep 3 t/m 8 Do 13 Studiedag Team, alle leerlingen vrij 

Di 6 Start schoolfruit Vr 14 Studiedag Team, alle leerlingen vrij 

Do 8 Informatieavond voor alle ouders    

Ma 12 Startgesprekken week 2, groep 3 t/m 8    

Di 20 Schoolreis    

Ma 26 Oudergesprekken week groep 2    

Di 27 
Proeflunch Tommy Tomato voor ingeschreven 
leerlingen 

   

Wo 28 Kamp groep 8, t/m vrij 30-9    
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