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Beste ouders, verzorgers,  
Allereerst de allerbeste wensen voor 2023. Dat het een inspirerend, leerzaam jaar mag worden, in goede 

gezondheid met elkaar. 

De start van een nieuw kalenderjaar geeft ons een gevoel van een frisse start. Van goede voornemens, van 

nieuwe kansen. 

Op Het Kofschip is dit onder andere terug te zien in: 

- het starten van het programma Schooljudo, waarbij bewegen, respect en sociale vaardigheden centraal 

staan. 

- nieuwe groepsplannen voor meer onderwijs op maat en plannen voor individuele ondersteuning. 

- het nieuwe plan voor meer- en hoogbegaafde kinderen wat we gaan opstarten. 

- het opstarten van een ontwikkeling in de onderbouw om kritisch naar onszelf te kijken. Vanuit de wens 

om met hernieuwde inzichten en een meer doorgaande lijn aan de slag te willen met elkaar.   

- het opstarten van het Masterplan 'optimale onderwijskansen voor basisvaardigheden', een subsidie 

waarvoor wij zijn ingeloot. 

- de start van een nieuwe collega in groep 4, welkom Monique! 

Zomaar een greep uit de zaken die ons vanaf deze maand bezighouden. Er zijn mooie ambities en 

voornemens binnen ons enthousiaste en professionele team.  

Bij het tussentijds evalueren kwam ook terug dat we het belangrijk vinden dat leerlingen weer op tijd gaan 

komen op school. Daarover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer terug. 

Persoonlijk startte mijn jaar wat minder goed: ik was op bezoek bij mijn ouders in Zweden waar ik helaas een 

slee-ongeluk gehad heb en met rolstoelassistentie terug moest komen. Deze week ben ik nog thuis in 

afwachting van de definitieve diagnose en behandelplan. Hopelijk ben ik snel weer 'op de been' en kunnen 

we elkaar snel weer treffen op onze fijne school. 

Hartelijke groet, Maartje-directeur 

 
Geboren 
Op 25 december 2022 is onze collega Susanne bevallen van een prachtige dochter: Lynn. We wensen 

Susanne en haar man een fijne kraamtijd! 
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Op tijd komen 
Als het gaat over optimale onderwijskansen, gaat het ook over optimale leertijd: iedere leerling in Nederland 

heeft het recht op een minimale tijd aan onderwijsuren. Met het later beginnen dan 8u30, missen leerlingen 

essentiële onderwijstijd. De inspectie en leerplicht houden dit dan ook goed in de gaten. 

Wij vragen u om ervoor zorg te dragen dat uw kind tussen 8u20 en 8u25 binnenkomt, zodat de lessen écht 

om 8u30 kunnen starten. Ook vragen wij u om - als u met uw kind mee naar binnen gaat - het lokaal om 

8u30 uit te zijn. Heel fijn als u elkaar daaraan kunt helpen herinneren. Indien het te laat komen zich blijft 

voordoen, zijn wij genoodzaakt om stappen te ondernemen en volgen er consequenties. U zult begrijpen dat 

wij ons veel liever bezighouden met lesgeven dan met deze handhaving. Dank voor uw medewerking en 

begrip! 

 

 

Stelt zich voor: 
John Kes: 
Beste ouders/verzorgers van Het Kofschip. Mijn naam is John Kes, ik ben 24 jaar en 

vanaf de kerstvakantie geef ik een dag les aan groep 6 en een dag aan groep 7. Ik kom 

oorspronkelijk uit Volendam en woon sinds dit schooljaar met veel plezier in Amstelveen. 

Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in om op Het Kofschip aan de slag te gaan. 

Wees niet bang om hallo te zeggen als je mij ziet lopen! 

 

Marjet Terlingen 

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Marjet Terlingen. Sommige ouders zullen mij nog kennen,  

ik heb jarenlang op Het Kofschip gewerkt. 

Ik dacht met pensioen te gaan, maar sinds de herfstvakantie werk ik op dinsdag op Het Kofschip om met in 

de ochtend met NT2 kinderen te werken en in de middag met kinderen van groep 4 aan het programma 

Bouw! Ik vind het erg leuk om te doen. 

Ik heb afgesproken in ieder geval tot de zomervakantie te blijven. 

 

 

Deze maand verwelkomen wij: 
Bobbi Baas en James ter Bruggen in de Kikkerklas. Welkom en heel veel plezier bij ons op school! 

 

 

Thema 3 
We zijn weer nieuwe thema's gestart binnen het onderwerp: "Een eigen plek." 

In de groepen 3 en 4 gaat het over bouwen. Mensen zijn bouwers maar iedereen woont verschillend. 

Waarom eigenlijk? 

En wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij het bouwen van een huis? We gaan ons er in verdiepen! 

In de groepen 4 en 5 gaat het over "Stadsmakers." De kinderen gaan onderzoeken waarom mensen 

eigenlijk in steden wonen en ze gaan nadenken over hoe hun ideale stad eruit zou zien. 

Altijd onderweg is het thema van groep 7 en 8. Mensen en dieren zijn altijd onderweg. Maar waarom 

eigenlijk? De kinderen gaan onderzoeken waarom mensen soms verhuizen naar andere delen van de 

wereld. Ze gaan bedenken naar welk land zij zouden willen emigreren en gaan onderzoek doen naar dat 

land. 

 
 
De Nationale Voorleesdagen 2023  

Elk jaar vieren we De Nationale Voorleesdagen (dit jaar van 25 januari t/m 4 februari 

2023). De Nationale Voorleesdagen zijn speciaal voor baby’s, peuters en kleuters, 

want je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Zo bevorderen we het 

voorlezen aan kinderen die dat zelf nog niet kunnen en worden kleintjes, grote lezers.  

Voorlezen is een heerlijk moment voor kinderen én de voorlezers. Maar tussen al die 

mooie boeken is het soms moeilijk een keuze te maken voor jouw kindje. Daarom 

worden elk jaar de leukste prentenboeken gekozen die het jaar ervoor verschenen 

zijn. Daarnaast is er altijd een Prentenboek van het Jaar. Op Het Kofschip worden de 
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ouder en opa’s en oma’s van de kleuters uitgenodigd om te komen voorlezen voor de kleutergroep. Meld  

u zich nog even aan bij juf Saskia en juf Annietha? Het thema van de Nationale Voorleesdagen is dit jaar 

Feest. Ter afsluiting van de Nationale Voorleesdagen krijgen de kleuters een hele leuke voorstelling. 

 

Groep 6 geeft les 
Groep 6 speelde gisteren het spel Vlaaien snaaien in het ruim. 

Het is een spel waarmee je spelenderwijs de breuken leert. Juf 

Annietha zag dat ze aan het spelen waren en zei dat ze 

breuken erg moeilijk vindt. De kinderen uit groep 6 gingen haar 

toen het spel uitleggen. Elk stukje van de vlaai stelt een breuk 

voor, je hebt een vlaaienpunt die, bijvoorbeeld, 1/3 van de taart 

is of 1/8 of ¼. Door middel van kaartjes zie je welk stukje van 

de vlaai je op je taartvorm mag leggen. Er is ook een kaartje 

met een Vlaaien snaaier. Als je die kaart trekt mag je een 

stukje taart van iemand anders afpakken. Het is de bedoeling 

dat je door middel van de stukjes een hele vlaai krijgt en als je 

die hebt mag er niemand meer iets vanaf pakken. De kinderen 

hebben goed aan juf Annietha uitgelegd hoe je een hele vlaai kunt krijgen. Ze ging door de uitleg en het spel 

een beetje meer te begrijpen van breuken. Toen de leerlingen haar de volgende dag vroegen of ze nog iets 

met de breuken had gedaan zei ze dat ze het avondeten eerlijk in twee helften had gedeeld: ½ deel voor 

haar man en ½ deel voor haarzelf .         

 
Schoolfruit 
Heeft uw kind ook zo gesmuld van het schoolfruit dat we de afgelopen tijd op dinsdag, woensdag  

en donderdag in de groepen konden uitdelen? 

Helaas stopt het schoolfruit. De week van 30 januari is de laatste week waarin we het fruit krijgen.  

We hebben gemerkt dat er steeds meer kinderen genieten van het fruit. We willen u vragen om vanaf 

februari zelf op dinsdag, woensdag en donderdag fruit mee te geven.  

Langs deze weg willen we ook onze groente en fruit ouders en oma’s bedanken voor hun hulp bij het 

wassen, snijden en tellen van het fruit! We waren superblij met jullie hulp! 

 

Schooljudo 
Vorige week zijn we gestart met schooljudo, op de foto’s kunt u zien hoe leuk de kinderen het vinden. 
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Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam  

Met de keuze uit ruim 800 Sport & Cultuur aanbieders is er voor elk Amsterdams, 

Ouderkerks en Weesper kind, dat een financieel steuntje kan gebruiken, een leuke club  

of activiteit. En het mooie is; ze hoeven niet te kiezen! Sporten, zwemmen én muziekles;  

het kan allemaal!  

Wanneer het kind in het bezit is van een geldige Stadspas, kunnen ouders nu ook zelf een 

aanvraag doen via het ouderformulier op de website 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam/ 

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag? Astrid van de administratie is intermediair van het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur en helpt u graag bij de aanvraag. 

 

Kalender 
  Januari   Februari 

Ma 16 Oudergesprekken gr 2 t/m 7 week 2 Wo 1 Studiedag team, alle groepen vrij 

Wo 25 Start Nationale Voorleesdagen groep 1/2A en B Vr 3 Sluiting Nationale Voorleesdagen 

   Wo 22 Meesters en juffendag 

   Vr 24 Studiedag team, alle groepen vrij 
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