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Beste ouders, verzorgers,  
Het kalenderjaar 2022 zit er bijna op. Een jaar met verschillende gezichten. Het jaar van de oorlog in 

Oekraïne, het jaar van allerlei crises. Gigantische inflatie, energieprijzen die de pan uitstijgen, benzine  

die onbetaalbaar werd. Tegelijkertijd was het voor ons als school een jaar van verbinding, van samen, van 

samenwerken, van verdieping. Meer dan we eerder hadden kunnen dromen, werkten wij hard om het beste 

uit elk kind te halen. Daar zijn wij trots op. Tegelijkertijd blijven dit ook nog steeds onze grootste 

ontwikkelpunten: nog meer passend onderwijs, met een groeimindset naar kinderen kijken, meer 

procesgericht dan resultaatgericht. Kijkend naar de mogelijkheden, in plaats van de onmogelijkheden.  

Nog meer onderwijs op maat voor kinderen die het moeilijk vinden, of die het juist te makkelijk vinden.  

Daar gaan wij in 2023 hard aan verder werken met elkaar.   

Wij zijn als een van de twee scholen in de onderwijsgroep ingeloot voor de subsidie basisvaardigheden.  

Dit geeft ons alle ruimte als school om te ontwikkelen in 2023. Dit is een groot cadeau voor een kleine school 

als de onze. Daar zijn wij dankbaar voor. Zoals wij dankbaar zijn voor heel veel zaken: onze geweldige 

leerlingen, ons gemotiveerde team, onze betrokken ouders, ons fijne opgefriste schoolgebouw met heerlijke 

koffie. De saamhorigheid.  Zo gaan wij de kerstdagen in: hoopvol en vol dankbaarheid en vertrouwen in de 

toekomst. Ik wens jullie allen een geweldige kerstvakantie en een mooi en gezond 2023, vol prachtige 

ontwikkeling. Tot in het nieuwe jaar!  

Warme kerstgroet, Maartje- directeur 

 

Even voorstellen: Monique Volkstedt 
Mijn naam is Monique Volkstedt. Ik ben 48 en geboren in Amstelveen, waar ik 25 jaar 

geleden als juf ben begonnen. Ik ben moeder van Babette van 19 en Mike van 16 en sinds 

vorig jaar hertrouwd en woonachtig met mijn man en zijn kinderen in het mooie Ouderkerk 

aan de Amstel.  

Na in Amstelveen te hebben gewerkt, heb ik een periode in Nieuw Vennep en Hoofddorp 

gewerkt. Ik heb ervaring in alle groepen en doe mijn werk met heel veel plezier. Ik heb 
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ontzettend veel zin om na de vakantie in groep 4 te beginnen en wens u allen fijne feestdagen en een fijne 

vakantie.  

 

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

 

Deze maand nemen wij afscheid van: 
Melanie Verweij uit groep 4. We wensen haar veel plezier op haar nieuwe school! 

 

Schooljudo 
Na de kerstvakantie starten we met schooljudo. Alle groepen krijgen 1 judoles van een uur per week.  

Groep 1 t/m 4 op dinsdagochtend en groep 5 t/m 8 op woensdagochtend. Graag op deze dagen makkelijke 

kleding aangeven. Op school zijn judomatten en judopakken aanwezig.  

De kinderen krijgen tot aan de meivakantie wekelijks les van entertrainer Brenda. In de lessen wordt hard 

gewerkt aan de schooljudo waarden:  

• vertrouwen 

• samenwerken 

• respect 

• beheersing 

• weerbaarheid 

• discipline 

• en heel veel plezier! 

Daarnaast leren de kinderen veilig vallen en beter bewegen. 

 

Herinnering Ouderbijdrage  
Vanuit de OR is er bericht gekomen dat er op dit moment voor 125 kinderen de ouderbijdrage is betaald. 

Bent u vergeten de bijdrage te betalen? Dat kan nog steeds via de bijlage die meegestuurd is met deze 

nieuwsbrief. Wanneer uw kind niet mee is geweest met de schoolreis hoeft u dit deel niet te betalen. 

Ouders/verzorgers met een lager inkomen kunnen de ouderbijdrage in het geheel terugkrijgen van de 

gemeente Ouderkerk, via Declaratiefonds Ouder-Amstel. 

Voor ouders/verzorgers in Amsterdam Zuidoost kan dit via Vrijwillige ouderbijdrage betalen 

 

 

Peutergroep Villa Kapitein 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. 

Het lokaal is geheel opnieuw geverfd, er zijn nieuwe meubels en spelmaterialen 

geplaatst. En er is een prachtige nieuwe tuin aangelegd.. En de peutergroep is van 

binnen 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) 

De 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 
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Groep 8 leest met groep 3. 

Op de donderdag en vrijdag leest een groot deel van de leerlingen van groep 8 

met de kinderen uit groep 3. Zo oefenen ze rijtjes lezen en het hardop lezen. 

De groep 8-ers zijn dan echte hulp juffen en meesters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruidnoten bakken 

In de aanloop naar het sinterklaasfeest zijn er in alle groepen, met hier en daar  

hulp van ouders, opa’s en oma’s, kruidnoten gebakken. In de bovenbouw  

verzorgden de ouders de ingrediënten maar ging de leerlingen zelf aan de slag  

met het recept! 

 
Sinterklaas op Het Kofschip 

Het was een groot feest: Sinterklaas op Het Kofschip 

Hij kwam bij ons aan in 

een bakfiets en werd op 

het plein toegezongen 

door alle kinderen. 

Sint en de Pieten zijn bij 

alle groepen langs 

geweest, ook bij de 

bovenbouw groepen. 

Daarna is hij weer naar Spanje gegaan. Het was een 

zeer geslaagde ochtend. We bedanken de 

Ouderraad voor hun hulp bij dit feest! 

 

 

Kerstmarkt 
Op woensdag 14 december was de kerstmarkt op Het Kofschip.  

De leerlingen mochten vanaf 11.45 uur beginnen met de spelletjes  

die op de strippenkaart stonden. Groep 7 en 8 begeleiden de kleuters 

en wat deden ze dat goed! Vanaf 12.15 uur waren de ouders welkom en 

werd het als snel vol in school. De zelfgebakken cakes waren veel te 

snel uitverkocht! En de tafels met de door de leerlingen gemaakte 

kerstcreaties en andere verkoopspullen werden leger en leger. In het 

Just Dance lokaal dansten zelfs ouders en opa’s en oma’s mee op  

de muziek! Er stonden rijen met ouders en kinderen bij de spelletjes.  

En bij de tafel waar fotolijstjes werden gemaakt was het ook druk.  

Er is meer dan € 600,00 opgehaald, daarvan is de helft voor boeken  

in onze schoolbibliotheek en de andere helft voor ons goede doel 

Voedselbank Diemen. We kijken terug op een zeer gezellige  

en geslaagde kerstmarkt! 
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Fotogalerij  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Decemberfeesten 
• Op zaterdag 24 december om 19:00 uur wordt in de Urbanuskerk te Bovenkerk een gezinsviering 

gehouden. De eerste gezinsviering sinds de brand! 

• Op zondag 8 januari is er een gezinsviering met het thema “Driekoningen”. Plaats Urbanuskerk 

Bovenkerk. Tijdstip 10:30 uur. 

Parochie Amstelland 

 
 
  

Surprises in groep 

6, 7 en 8 

Spelend leren in groep 3 en 4 

Knutselen in groep 5 
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Kalender 
  December   Januari 

Do 22 Rapport 1 mee Ma 9 Weer naar school 

Vr 23 

Kerstviering in de St. Urbanuskerk in Ouderkerk  
9.30-10.15 uur, ouders zijn welkom 

  Oudergesprekken gr 2 t/m 7 week 1 

Groepen om 12.15 uur vrij Ma 16 Oudergesprekken gr 2 t/m 7 week 2 

Ma 26 Kerstvakantie t/m 8-1-2023   Oudergesprekken gr 2 t/m 7 week 2 

 

 

 

Het team van Het Kofschip  

wenst u gezellige Kerstdagen  

en veel gezondheid voor het nieuwe jaar! 
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