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Beste ouders, verzorgers,  
Afgelopen weekend kwam Sinterklaas aan in het land. De intocht van Sint en zijn Pieten is voor veel 

kinderen een moment om naar uit te kijken. De spanning, het enthousiasme en vrolijkheid die het met zich 

meebrengt doet veel met kinderen. Op school is het vaak ook de start van een drukke periode, kinderen zijn 

zichtbaar opgewonden, onrustig van de spanning of van al het snoepgoed. Het is ook niet niks, ook ik ben 

nog steeds onder de indruk als ik oog in oog sta met de Goedheiligman. Tijdens mijn eerste Sinterklaasfeest 

op Het Kofschip hadden we nog wat Pietendiscussie. Ik ben trots dat we nu een aantal jaren verder een 

nieuw, modern beeld in de school kunnen laten zien. Dat diversiteit een focuspunt is, waar we vanuit een 

werkgroep en studiedagen op school mee aan de slag zijn. Ook blijft er nog veel te ontwikkelen. Betrokken 

ouders wijzen mij soms op kansen die er liggen, om nog meer stappen te zetten naar inclusief, kansengelijk 

onderwijs. Waar álle kinderen met álle achtergronden en kenmerken optimaal kunnen ontwikkelen.  

Zo groeien we met elkaar, naar steeds beter en toekomstbestendiger onderwijs en helpen wij tolerante 

wereldburgers op te leiden.  

Een hele fijne Sint-tijd gewenst! Warme groet, Maartje- directeur 

 

Stelt zich voor: Roos Uithol 
Dag allemaal! Ik ben Roos Uithol en kom als beeldend leerkracht Het Kofschip 

ondersteunen. Tot aan de kerstvakantie zal ik bij de Kikkers en de Vissen lessen 

voor beide groepen verzorgen. Als beeldend kunstenaar vind ik het boeiend om 

traditionele, analoge technieken met digitale technieken te verweven. Daarbij maak 

ik vaak gebruik van fotografie, film, teken- en schilderwerk, waarbij tekst ook een 

rol speelt. Ik vind het belangrijk om mij te laten leiden door onbevangen 

nieuwsgierigheid. Dit vormt de basis van mijn eigen werk en mijn docentschap. Ik 

stimuleer dat leerlingen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden zichzelf blijven. 

De leerling is eigenaar van het proces, waarbij ik graag een coachende houding 

aanneem. Een belangrijk doel van kunsteducatie is dat kinderen worden geprikkeld 
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spelenderwijs te ontdekken en denken in diverse mogelijkheden. Dat zijn vaardigheden die in elke discipline 

van grote waarde zijn en wel een heel leven lang! 

 

Zelftesten voor leerlingen en ouders 
Van de overheid krijgt Het Kofschip zelftesten voor Covid-19 toegestuurd. Deze testen zijn ook voor 

leerlingen en ouders bestemd. Bij de vide in het ruim staat een houten stelling waarop de testen staan.  

 
Klassenouders 
In het kader van de ouderparticipatie heeft elke groep op Het Kofschip dit schooljaar 2 klassenouders. 

Klassenouders vormen de verbinding tussen de leerkracht en de ouders van een groep. Ze kunnen hun taak 

zo groot en zo klein maken als zijzelf nodig achten en leuk vinden. Een paar voorbeelden: klassenouders 

kunnen andere ouders helpen herinneren aan activiteiten; een borrel/picknick voor de ouders en kinderen 

van de groep organiseren; nieuwe ouders verwelkomen; anderstalige ouders koppelen aan ouders die 

dezelfde taal spreken. Tweemaal per jaar wordt er een bijeenkomst voor klassenouders georganiseerd om 

te bespreken hoe de rol van klassenouders te vervullen en hierover met andere klassenouders te 

overleggen en aan het einde van het jaar te evalueren en mogelijke bijstelling te doen voor het volgende 

jaar. 

 

 

Deze maand verwelkomen wij: 
Beor Kers in de Kikkerklas en Benjamin Reid-Ross en Enarah Ahmad in de Vissenklas. Welkom en heel 

veel plezier bij ons op school! 

 

 

Studiedag woensdag 9 november 
Vorige week woensdag hadden de kinderen een lekker dagje vrij, het team daarentegen is met elkaar druk 

aan de slag gegaan met de volgende drie thema's uit ons herijkte schoolplan 

- Nieuwskomersonderwijs en diversiteitsbeleid 

- Kansengelijkheid 

- Burgerschap 

Om informatie en inspiratie op te doen zijn we bij twee scholen op bezoek gegaan die al grote stappen 

hebben gezet in hun nieuwkomers- en diversiteitsbeleid: de Horizon en de Wereldschool, beide onderdeel 

van Onderwijsgroep Amstelland en gevestigd in Amstelveen. We hebben informatie ontvangen en overleg 

gehad over hoe zij alle leerlingen op passend niveau onderwijs geven en hoe zij ieder kind welkom laten 

voelen. Maar vooral hebben we kunnen zien hoe zij met veel enthousiasme hun onderwijs vormgeven en 

hoe de leerlingen hierop reageren. Mooi dat we op deze manier inspiratie op kunnen doen en deze 

ervaringen kunnen meenemen naar ons eigen schoolplan. Na een gezellige lunch met kanjerspelletjes zijn 

we samen in gesprek gegaan over Kansengelijkheid en Burgerschap. Burgerschap krijgt een verplichte 

plaats in het curriculum en we willen hier een duidelijke visie voor ontwikkelen. Met het team hebben we 

gekeken welke ambities wij hebben voor onze school en welke we prioriteit willen geven. Zodat hier een plan 

voor gemaakt kan worden. Kansengelijkheid is een onderdeel wat wij binnen Het Kofschip heel belangrijk 

vinden, elk kind moet gelijke kansen krijgen. Ook hier zijn we met het team over in gesprek gegaan en 

gekeken naar wat we al doen maar vooral ook naar wat we nog meer willen gaan doen. Het was een 

productieve dag met veel inspiratie waarmee we de komende tijd mee aan de slag gaan! 

 

Kanjerles met ouders in groep 1/2B 
Wat een leuke start van de ochtend hadden wij! 

En zo fijn dat er toch nog heel wat ouders bij konden zijn. 

Eerst gingen we elkaar goedemorgen zingen en daarna ons dagen lied      . 

Hierna werd het kleine kanjerboek       voorgelezen. Daarna durfden vier kinderen te laten zien hoe een pet 

zich kan gedragen en de ouders moesten dan raden welk dier ze nadeden. Het werd goed geraden, super. 

Hierna mochten de kinderen aan de ouders vertellen welk dier ze zouden willen zijn en andersom. Daarna 

gingen de kinderen hun ouders masseren en weer ook andersom. 

Voordat we teruggingen naar de vissenklas kregen alle ouders van alle vissen nog een high-five! 

Iedereen deed super mee, allemaal kanjers! 
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Media Masters 
In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) zijn wij, tijdens de 

week van de mediawijsheid (4 nov-11 nov), bezig 

geweest met Media Masters. Bij Media Masters 

krijgen de kinderen iedere dag opdrachten 

voorgeschoteld, die te maken hebben met Media 

wijsheid. Zo leren ze wat goede wachtwoorden zijn, 

leren ze over hoe te gedragen op sociale media, 

leren ze hoe ze echt van nep kunnen onderscheiden 

op het internet en nog veel meer! Dit geeft ook ruimte 

voor leuke gesprekken en mooie discussies. Gelukkig 

zijn er ook onderwerpen waar de kinderen het 

unaniem mee eens zijn… 

 

 

Gezellige tradities in groep 3 en 4 
In het thema Gezellige Tradities hebben de groepen 3 en 4 het 

gehad over de verschillende seizoenen. Daarom hebben we een 

herfstwandeling gemaakt. Tijdens deze wandeling was er een 

speur-, foto-, en verzamelopdracht.  

Bijvoorbeeld: maak een foto bij de hoogste boom, een paddenstoel 

of in een bladerregen.  

Ook moesten er allerlei dingen 

verzameld worden: bladeren, 

takjes, steentjes, kastanjes, eikels 

etc.  

Hiermee hebben de kinderen aan 

het einde van de wandeling mooie, 

creatieve kunstwerken gemaakt! 

Het was een geslaagde wandeling! 

 

Een andere gezellige traditie is breien en daar doen groep 5 en 6 ook aan 

mee. We zijn heel blij met de brei-oma’s die zijn komen helpen! 

 

 

Groep 3 naar het Tropenmuseum! 
Op dinsdag 8 november hebben we het programma "Feest! Wereldwijd" in 

het Tropenmuseum gehad. 

We hebben gepraat en gekeken naar feesten die in andere landen of 

wereldwijd gevierd worden. Zoals Carnaval, Kerst en Chinees Nieuwjaar. 

Allemaal feestelijke tradities. 

Cadeautjes geven is ook een feestelijke traditie over de hele wereld. We 

hebben ervaren hoe ze dat in Japan doen. Hoe ze hun cadeaus daar mooi 

inpakken hebben we ook geoefend! Ook mochten we lekker dansen tijdens 

een dansworkshop. 

 

Groep 7 interviewt groep 8 
Juf Sanne van groep 8 heeft in groep 7 uitleg gegeven over  

het voorlopig advies. Welke niveaus zijn er, hoe werkt het op een middelbare 

school en waarom is je werkhouding zo belangrijk?  

Waar kijken wij op school naar om zo’n passend mogelijk advies  

te geven? Want dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat je naar  

een school gaat dat bij jou past. De kinderen hebben erg aandachtig geluisterd. 

Daarna mochten zij de kinderen van groep 8 hierover interviewen. Groep 7 

heeft op deze manier veel informatie gekregen van groep 8. 
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Rommelpiet in school 
Wat was dat nou, vandaag? In school was er 

een enorme rommel gemaakt. In het ruim lagen 

er stoelen omver, alle kussens lagen op de 

grond, de kapstokken van hun plek en de 

cadeautjes waren overal verspreid. In de 

kleuterklassen was er van alles verplaatst. In 

groep 5 hing de klok ondersteboven. In groep 3 

lagen er stoelen op de grond. In groep 4 lagen 

er ook stoelen op de grond, lag er zand op de 

tafels en oude kranten door de klas verspreid, In 

groep 8 was er ook zo’n rommel. Wat was er 

nou aan de hand? We begrepen er niets van. 

Tot we op het digibord keken… De kinderen 

hebben alles weer netjes op zijn plek gezet. 

 
 
Bericht van Kind & Co 
Beste ouders van Het Kofschip, 

De afgelopen periode zijn we achter de schermen druk bezig geweest om te zorgen dat we de nieuwe 

peutergroep Villa Kapitein kunnen openen in het eerste kwartaal van 2023. Vorige week is het lokaal geheel 

opnieuw geverfd, zijn nieuwe meubels en spelmaterialen besteld. Aankomende weken zal er een prachtige 

nieuwe tuin aangelegd worden. In de derde week van december zal de peutergroep van binnen worden 

ingericht. 

Momenteel wachten wij nog op de inspectie van de GGD om te zorgen dat Villa Kapitein z.s.m. open kan, wij 

zijn er klaar voor!!! 

Zodra wij een definitieve datum hebben informeren wij u verder over de opening. Echter kunt u zich nu alvast 

inschrijven via onderstaande link. Het inschrijven is kosteloos en geheel vrijblijvend. 

FlexWEB - KMN Kind & Co (kmnkindenco.nl) 

Locatie gaat open op: maandag, dinsdag en donderdag. Van 08:15-13:35 uur 

Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben kunt u terecht bij i.selderijk@kindenco.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Iris Selderijk, Clustermanager Kind & Co, Aanwezig op: ma, di, en do 
 
 
Telefoons en tablets hebben invloed op de ogen en houding van onze kinderen 
Hoe gaan ouders daar het beste mee om? 

Op maandag 21 november leggen  Eva van ’t Schip, Optometrist en 

Anouk de Fouw, Oefentherapeut Mensendieck uit aan ouders van 

kinderen en betrokkenen,  in de basisschoolleeftijd,  

wat de effecten zijn en hoe je het beste daar mee kan omgaan. 

Een informatieve presentatie met een inloop vanaf 19.30,  

start 19.45 tot 21.15. 

Locatie; Kon. Wilhelminalaan 2 Ouderkerk aan de Amstel 

Geef je op of meer informatie : info@zienbyeva.nl of via QR  

Er zijn geen kosten aanbonden. 
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Van wie? 
De fiets op de foto staat al van voor de zomervakantie in 

ons fietsenrek. Weet iemand van wie deze fiets is? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kalender 
  November   December 

Ma 14 Toetsweek gr 3 t/m 8 week 1 Ma 5 Sinterklaasviering 

Ma 21 Toetsweek gr 3 t/m 8 week 2 Wo 21 Kerstdiner voor alle groepen 

Di 22 
Groep 7 en 8 VO voorlichtingsavond voor 
ouders 

Do 22 Rapport 1 mee 

   
Vr 23 

Kerstviering 

   Groepen om 12.15 uur vrij 

   Ma 26 Kerstvakantie t/m 9-1-2023 
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