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Beste ouders, verzorgers,  
De eerste periode van het schooljaar zit erop. Het was een mooie, rijke periode. Vol met uitjes, activiteiten, 

ouderavonden, oudergesprekken, kamp groep 8 en als afsluiter voor het team onze jaarlijkse studie 

tweedaagse. Wij gaan sinds een aantal jaren met elkaar 2 dagen professionaliseren op een mooie locatie 

aan zee, mét overnachting. Om zo buiten de deuren van de school met elkaar te kunnen leren en werken 

aan nog beter onderwijs voor de kinderen. Dit jaar was het thema: ‘Niemand mag de boot missen, alle hens 

aan dek!’ Wij hebben met elkaar geleerd over moeilijk verstaanbaar gedrag en over de mogelijkheden 

binnen ons onderwijs. Ook hebben wij doorgepakt met intervisie (samen casussen bepreken om met elkaar 

tot oplossingen te komen) en met handvaten voor in de klassen. Zo kunnen de leraren het geleerde direct 

toepassen in hun groepen. De laatste middag is vaak een teambuildings activiteit. Deze keer was dat 

Expeditie Robinson op het strand. We hebben álles gegeven om elkaar te verslaan in pittige proeven.  

Een knallend, energiek en gemotiveerd team stond daar.  

Deze tweedaagse was nog meer dan ooit verbindend, inhoudelijk, professioneel, leerzaam, passend en 

zeker ook héél gezellig. Hier teren wij met elkaar weer een jaar op. Ik ben heel trots op waar wij staan als 

team. Met veel frisse moed beginnen wij na de vakantie aan de mooie taak die voor ons ligt.  

Hartelijke groet, Maartje- directeur 

 

Leraren te kort op Het Kofschip 
Helaas is het op Het Kofschip nu ook zover: we hebben leerkrachten te weinig! Met veel inzet van collega’s 

is er een tijdelijke oplossing gevonden voor groep 4. Daar zoeken we nog naar een permanente invulling. 

Ook hebben we nog geen stabiele oplossing voor de vervanging van juf Susanne die met 
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zwangerschapsverlof gaat. De uitgezette vacatures hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Daarom 

een oproep aan alle ouders: Willen jullie de vacatures delen in jullie netwerkt? Hierbij de links: Vacature-

groep-4-parttime.pdf en Vacature-Onderbouw-vervanging-.pdf 

 

Dag van de leraar 
De Dag van de Leraar wordt de waardering van leerkrachten  

benadrukt en is er aandacht voor het onderwijs als belangrijke factor  

in de maatschappij. Vanaf 1962 wordt in ruim 88 landen de Dag van de 

Leraar gevierd, In Nederland wordt dat sinds 1994 de Dag van de  

Leerkracht gevierd. Voor veel scholen ook het moment om het onder- 

wijzend personeel een bedankje te geven en hun leraren en leraressen  

in het zonnetje te zetten. Ook op Het Kofschip zijn we in het zonnetje  

gezet op een heel bijzondere manier: we hebben allemaal, onder  

schooltijd, een stoelmassage gekregen! Dat was genieten! 

 
 
Deze maand verwelkomen wij: 
Lissy van Daalen, Thiago Vaca Rojas, Adonay Zemariam en Aline Abeling in de Kikkerklas. Noor van 

Schaick en Christa Rozemeijer in de Vissenklas. Robin Visser in groep 3 en Matthijs Visser in groep 5. 

Welkom en heel veel plezier bij ons op school! 

 

 

Ouderavond Kanjertraining 
Op maandag 3 oktober hebben wij een ouderavond van de 

Kanjertraining gehad. Tijdens deze avond zijn de aan-

wezige ouders geïnformeerd over de werkwijze van de 

Kanjertraining. De trainster Marjolein Hilliger heeft uitgelegd 

hoe het zit met de petten die bij de Kanjertraining gebruikt 

worden. De zwart met witte pet staat voor kracht, stoer en 

leiderschap. De rood met witte pet staat voor humor, 

vrolijkheid en plezier. De geel met witte pet staat voor 

vriendelijkheid, aardig en lief doen. De witte pet staat voor vertrouwen, samenwerken en respect voor het 

leven in de breedste zin van het woord. In de basis vertegenwoordigen alle petten positieve eigenschappen. 

Als er geen basis van vertrouwen en respect 

meer is ontstaat er een situatie waarbij er te veel 

van het goede is. Te veel kracht wordt bazig 

gedrag en te veel vrolijkheid wordt melig en 

vervelend gedrag. Te lief wordt slijmerig gedrag 

en bij te veel vertrouwen verandert het in naïviteit. 

In de klassen wordt ook op deze manier het 

gedrag van kinderen besproken.  

Binnenkort zult u een uitnodiging ontvangen van 

de leerkracht om een Kanjerles in de klas bij te 

wonen. Wij willen dat er van elk kind 1 ouder daarbij aanwezig kan zijn. Wij hopen dat u hiervoor tijd vrij kunt 

maken. Samen met u als ouders en de kinderen kunnen wij zorgen voor een fijne sfeer op school en in de 

klas. 

 

 

Opening Kinderboekenweek 
Op woensdag 5 oktober was de opening van de Kinderboekenweek.  

Dit jaar was het thema: Gi-ga-groen! Op Het Kofschip besteden we  

elk jaar aandacht aan deze week omdat we lezen belangrijk vinden.  

In het ruim wordt er een tafeltje neergezet met daarop de boeken die  

bij het thema van de Kinderboekenweek horen. En de week wordt  

altijd feestelijk geopend. Dit jaar was er voor de opening een speur- 
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tocht uitgezet in de school. En alle groepen, ook de kleuters, zijn gaan speuren. Elke groep op een eigen 

moment. Het was daardoor de hele dag een drukte van belang in school want waar moest je zoeken! Het 

was een gezellige en geslaagde opening waar de kinderen veel plezier in hadden. 

 

Stoeiles voor de Kikker- en Vissengroep 
Tijdens de gymles mochten de vissen  

en kikkergroep lekker gaan stoeien.  

Juf Stefanie van Fit en Soul kwam ons 

speciaal lesgeven. We hebben geleerd 

hoe je elkaar groet voor een stoeipartij 

“OECH”, maar ook hoe we ons zo stevig 

als een blok kunnen maken en een bal, 

lintje of pittenzak konden verdedigen  

en veroveren. Dat was flink zweten! 

 

 

 

Groep 5 en 6 naar Nemo  
Vlak voor de herfstvakantie zijn groep 5 en 6 

op excursie geweest naar Nemo. We hebben 

daar van alles kunnen onderzoeken en 

uitproberen.  

Er was ook een demonstratie van een enorme 

kettingreactie. Hoe leuk was het dat Arriëlla uit 

groep 6 de kettingreactie mocht starten! 

Uiteindelijk lukte het om een raket de lucht in 

te laten schieten. Met deze excursie hebben 

wij het thema “Aardse extremen” afgesloten. 

We zijn nu gestart met het thema “Ik hou van Holland”. Als u thuis nog iets heeft wat past bij ons thema, 

willen wij dit graag op school bij onze thematafel zetten. 

 
Groep 7 naar het Rijksmuseum 

Groep 7 en 8 hebben dit blok bij Blink gewerkt aan het thema 

Wereldsterren. De kinderen hebben geleerd over wereldsterren die 

beroemd zijn geworden door macht, creativiteit en idealisme. Denk 

bijvoorbeeld aan Anne Frank, Dzjengis Khan en de Beatles. Maar ook 

schilders als van Gogh en Rembrandt en ontdekkingsreizigers als 

Columbus horen in dit rijtje thuis. Vandaar dat eind september een 

excursie naar het Rijksmuseum op de planning stond, genaamd 

Expeditie Rijksmuseum. De kinderen gingen op expeditie naar 

belangrijke verhalen uit onze geschiedenis: Nova Zembla, Hugo de 

Groot en de Nachtwacht.  

Met als doel een voorstelling geven over deze verhalen. Tijdens enkele 

voorbereidende lessen hebben de kinderen elkaar gerankt op het 

gebied van personages uit deze verhalen. Daarna zijn de kinderen 

onderzoek gaan doen naar hun personage en de tijd waarin het verhaal 

zich afspeelde. Om uiteindelijk scripts behorende bij de verhaallijn te leren. En het resultaat mag er wezen! 

Want na een rondleiding in het Rijksmuseum en toneelles van professionele acteurs hebben de kinderen 

een fantastische voorstelling neergezet. 

 

Groep 8 op kamp  
Woensdag 28 oktober was het dan eindelijk zover. Een lading tassen en kratten stonden te wachten op het 

schoolplein. Goed voorbereid stond groep 8 in regenkleding klaar voor vertrek. In plaats van grijze wolken 

verschenen er zonnestralen en al snel veranderde het regenpak onderweg in een stoompak. Mede door het 

flinke tempo van meester Jort die vooropfietste. Al snel kwamen we aan op de kamplocatie. Regenpakken 
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uit en het kamp kon beginnen! Het Kofschip had twee scoutinggebouwen gehuurd. Een gebouw voor de 

jongens en een gebouw voor de meisjes. Het kampprogramma zat goed in elkaar.  

De kinderen hebben zich vermaakt met Lasergamen op het scoutingterrein, klimmen bij Fun Forest en 

kanoën. Tussendoor was er ruimte voor eigen tijd en speelde juf Sanne, meester Jort en meester Ruben 

verschillende gezelschapsspelletjes met de kinderen. Omdat groep 8 de knutselmiddagen mist had juf 

Sanne een mooi knutselcircuit bedacht met ‘Happy Soks’ maken, tegeltjes versieren, sleutelhangers maken 

van Polymeer klei en een tie dye t-shirt maken.  

Als klap op de vuurpijl was er natuurlijk de bonte avond met veel mooie zelfbedachte optredens. Van 

toneelstukjes tot een spelshow ‘wie is de slimste mens’. Met chips, cola en (rundvlees)saucijzenbroodjes van 

Slagerij Ridder. Wij, als ouders die mee mochten om het kamp te begeleiden, vonden het vooral heel 

bijzonder dat het allemaal zo relaxt ging. Geen opstootjes of onenigheid. We hebben geen enkele keer echt 

hoeven in te grijpen. Wat heeft Het Kofschip toch een geweldige groep 8! Echte vrolijke vruchtjes, zoals juf 

Sanne de kinderen noemt.  

Wij willen de sponsoren: Bakkerij Out; Slagerij Ridder, Ambrozijn, IpenburgART.com, Kapperszaak Gallini, 

Dicky’s, PedagogischBeleidsplan.nl en alle ouders die iets extra’s bijgedragen hebben heel erg bedanken. 

Want door al deze bijdragen was er budget voor onder andere frietjes en Italiaans schepijs en is het groep 8 

kamp voor iedereen toegankelijk! 

 
Figuurzagen in groep 5 en 6 
Eind september leek het een werkplaats in groep 5  

en groep 6: er werd figuurzaagd! Er waren leerlingen 

van groep 5 samen met leerlingen uit groep 6 aan het 

zagen, en omgekeerd. Een voorbeeld van groeps 

doorbroken werken in de praktijk! En wat waren ze 

aan het zagen? De opdracht kwam voort uit het Blink 

thema Aardse extremen en storm is er daar één van. 

Door middel van een windwijzer kun je zien van welke 

kant de wind komt. Meestal heeft een windwijzer de 

vorm van een haan. Maar de leerlingen mochten in dit 

geval zelf bedenken welk dier op de windwijzer kwam te staan. Bent u al benieuwd naar het resultaat? 

 
 
Afscheid van juf Mirjam 
Juf Mirjam is in de herfstvakantie naar Apeldoorn verhuisd. De afstand tussen Ouderkerk aan de Amstel en 

Apeldoorn is te groot om elke dag heen en weer te rijden. Al zou ze dat graag willen want afscheid nemen 

van haar klas was toch wel lastig. Ouders en kinderen hebben woensdag voor de vakantie afscheid 

genomen van Mirjam, het team heeft tijdens de studie 2-daagse afscheid genomen. 

We wensen Mirjam heel veel woon- en werkplezier in Apeldoorn. 

 
 
Tommy Tomato 
Deze week ontvangen de leerlingen, die daarvoor ingeschreven zijn, op dinsdag en donderdag tussen de 

middag een warme maaltijd van Tommy Tomato. Op 6 oktober was er een proeverij voor ouders. De 

leerlingen hebben al eerder een maaltijd geproefd. Wilt u uw 

kind ook aanmelden voor deze gezonde warme maaltijd?  

Dat kan via: www.tommytomato.nl/kofschip of kom een folder 

ophalen bij Astrid van de administratie. Tommy Tomato kost 

tussen de € 3,00 en € 3,50 per maaltijd en wordt betaald door 

ouders. Speciaal voor ouders en kinderen die het niet 

(geheel) kunnen betalen is er de Stichting TommyTomato!  

De Stichting vult het bedrag aan, zodat ieder kind leert zo 

gezond mogelijk te eten.  
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Ouders en de (G)MR  
De MR en GMR bestaat uit een lerarengeleding en een oudergeleding. De afgelopen vier schooljaren heb ik, 

Christiènne van Gelder, mij via de MR en GMR ingezet voor Het Kofschip. Het was lastig om de plekken 

voor de oudergeleding ingevuld te krijgen als er een ouder de MR verliet.  

Ik snap dat. Deels. Veel ouders zien zichzelf eerder meegaan met schoolreisje of sloten aan bij andere 

activiteiten in de groepen of bij de Ouderraad. 

Maar met de (G)MR kun je meepraten over onder andere beter onderwijs, behoud en aantrekken van 

leerkrachten, financiën, het Covid-19-beleid en wat vooral de laatste vier jaar heeft gespeeld: een nieuw 

schoolgebouw. Allemaal zaken die zorgen voor net zo veel plezier voor de leerlingen en leerkrachten op 

school als de andere activiteiten.  

Bij de MR en/of GMR ga je in gesprek met de directie en/of het bestuur. 

Waar heb ik onder andere over meegepraat en is verbeterd?  

- Communicatie  

- Tussenschoolse opvang  

- Een nieuw schoolgebouw  

- Duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden voor de leerkrachten op bepaalde vlakken  

- Werving en selectiebeleid van de Onderwijsgroep Amstelland (waar Het Kofschip onder valt)  

- Inzet van de NPO-gelden. Te gebruiken voor het inhalen van de achterstanden opgelopen tijdens de 

Corona-virusperiode 

Deze onderwerpen zijn continue voor verbetering vatbaar. Daar is de MR en GMR voor, om daarin te 

adviseren, bij te sturen.  

Dat maakt het zo leuk om te praten over deze onderwerpen met directie en bestuur. Je ideeën en 

voorstellen worden altijd serieus genomen en waar mogelijk geïmplementeerd.  

De afgelopen vier jaar hebben mij veel inzicht gegeven in het reilen en zeilen van Het Kofschip. Het vraagt 

veel om dit allemaal een juiste koers te laten varen. Dan is het fijn dat je een groep ouders en leerkrachten 

hebt, die met jou als directie en bestuur meekijken en je vriendelijk kritisch ondersteunen. Inmiddels staat er 

een solide MR en GMR en is het duidelijk dat Medezeggenschap vanuit ouders en leerkrachten een enorme 

meerwaarde voor de leerlingen heeft.  

Daarom: wanneer er weer een vacature is voor de MR en/of GMR, twijfel niet, vraag of je een keer mag 

aansluiten bij een vergadering en zie wat voor mooie zaken daar gedaan worden voor je zoon/dochter.  

Mooi is dat je dan zelf mee kunt varen op de koers die is uitgezet en hier en daar kunt bijsturen. Stap dus 

aan boord!  

Ik wil via deze weg ook even gebruik maken om de MR-leden en directie te bedanken voor de leuke, roerige, 

leerzame en waardevolle vier jaar. Zou het zo weer doen.  

Christiènne van Gelder-Nibte  

Ouder van Nova, voormalig leerling van Het Kofschip  

 

Het Kofschip is nog op zoek naar een ouder voor de GMR  
Voor de GMR zijn we nog op zoek naar een ouder. Denkt u na het lezen van de bovenstaande tekst: dat lijkt 
me leuk? Stuur dan een bericht naar mr.hetkofschip@ogamstelland.nl of spreek Valeska, Melanie, Malou 
(moeder van Sophia en Louise) of Natalie even aan. 
 

Nieuw MR-lid  
Een nieuw lid bij de MR, daar hoort natuurlijk even voorstellen bij, dus bij deze. Ik ben Natalie en loop al 
heel wat jaren rond op Het Kofschip, ik heb ooit zelf hier op school gezeten. Mijn oudste zoon is inmiddels 
17, de middelste bijna 14 en alleen de jongste (Livia) zit nog op school in groep 5. Door de jaren heen heb  
ik me op veel punten ingezet om op school te helpen, van overblijf tot schoolreis, van helpen bij de 
fotograaf tot aan de kleuterbieb. 
En nu zit ik in de MR, dit omdat ik het belangrijk vind om mee te denken over de koers die Het Kofschip 
vaart. Samen met leerkrachten en ouders kun je met elkaar belangrijke punten bespreken en tot keuzes 
komen. Ik hoop er een leerzame en interessante periode van te maken.  
Mochten er zaken zijn waar u als ouder/verzorger graag met de MR over zou willen spreken kunt u altijd 
een mail sturen naar mr.hetkofschip@ogamstelland.nl of één van ons even aanspreken. Ik ben nagenoeg 
dagelijks op het schoolplein te vinden. 
Natalie Cats 
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Foto terugblik schoolreis 
In september zijn alle groepen op schoolreis geweest, alles weer supergoed geregeld door de Ouderraad! 

De leerlingen hebben veel plezier gehad, hieronder een foto-terugblik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 
  Oktober   November 

Di 25 Start Tommy Tomato Ma 7 Oudergesprekken groep 1 week 2 

Ma 31 Oudergesprekken groep 1 week 1 Wo 9 Studiedag Team, alle groepen vrij 

   Ma 14 Toetsweek gr 3 t/m 8 week 1 

   Ma 21 Toetsweek gr 3 t/m 8 week 2 
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