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Beste ouders, verzorgers,  
De afgelopen maand kabbelde heerlijk. Zoals dat vaak gaat in januari en februari: lekker werken met elkaar. 

Met minimale verplichtingen in deze maanden kunnen we fijn de diepte in. De studiedag heeft ons weer een 

stapje verder geholpen naar het beter kunnen helpen van alle leerlingen, ook die met gedrag wat in eerste 

instantie moeilijk te begrijpen kan lijken. Ook zijn er weer dagen met collegiale consultaties geweest: 

leerkrachten kijken bij elkaar en geven elkaar tips. Wat een rijkdom om op dit niveau bezig te mogen zijn  

met elkaar. Maar pijnlijk ook, wetende dat ondertussen op collega-scholen kinderen naar huis gestuurd 

moeten worden vanwege het lerarentekort. Hoe kunnen we elkaar helpen binnen de scholengroep?  

Hoe zorgen we voor meer kansengelijkheid? Daarover denken we na binnen de Onderwijsgroep en binnen 

de school.  

Want zo goed als wij het hebben, dat wil je toch voor alle kinderen? 

Groet, Maartje 
 
Gevaarlijke verkeerssituatie op de Hoofdenburgsingel 
Sinds er werkzaamheden zijn op de Hoger-Amstellaan, is er een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan bij de 

Hoofdenburgsingel. Verschillende collega's, ouders en MR-leden maken zich zorgen omdat er regelmatig 

ouders de auto parkeren op het zebrapad bij het halen en brengen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, fietsers 

moeten uitwijken, omdat ze niet over het fietspad kunnen. Ook wordt er gebruik gemaakt van de laad- en 

losplek bij de Jumbo waardoor de chauffeur van de grote vrachtwagen zijn auto op het fietspad zet en de 

fietsers ook hiervoor moeten uitwijken. Voetgangers kunnen niet langs de vrachtwagen en lopen ook op het 

fietspad. Onze kinderen, ouders en buurtbewoners lopen daardoor gevaar. 

Daarom ons verzoek om NIET te parkeren op het zebrapad, het bruggetje en de laad- en losplek van de 

Jumbo. Bij voorkeur komt u lopend of fietsend. Indien dit echt niet mogelijk is, kunt u op het parkeerterrein 

van de Jumbo parkeren en 1 minuut lopen. U kunt ook op De Maalkom achter de school parkeren.  

Dank voor uw medewerking en begrip! 
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Het Kofschip  
 

Groep 7 heeft het volleybaltoernooi gewonnen! We zijn super trots! 
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Deze maand verwelkomen wij: 
Omar Alsaadi in de Vissenklas en Eunice Kuru en Luisão Tevreden in de Kikkerklas. Welkom en heel veel 

plezier bij ons op school! 

 

Deze maand nemen wij afscheid van: 
Ariëlla van der Loo uit groep 6. We wensen haar veel plezier op haar nieuwe school. 

 

 

Bericht van gemeente Ouder-Amstel: 
Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les? 

Wilt uw kind graag op voetbal      , muziekles        , dansles      , kickboksen       , turnen        of judo, maar is er 

thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren de 

contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een 

instrument. Meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunt u vinden op 

www.jeugdfondssportencultuur.nl. Ook kunt u contact opnemen met Iris Nijkamp van Coherente (020-

4963673) of met de gemeente (020-4962121). 

U kunt de schoolreis van uw kind niet betalen? 

Als u een laag inkomen heeft, kunt u declaratiebonnen aanvragen bij de gemeente. Deze zijn onder meer 

bedoeld voor kosten die samenhangen met school, zoals schoolreis, schoolboeken of een fiets om naar 

school te kunnen gaan. Meer weten of een aanvraag doen? Voor vragen kunt u contact opnemen met de 

gemeente, telefoon (020) 496 21 21. Het aanvraagformulier en de voorwaarden vindt u op www.ouder-

amstel.nl/declaratiefonds. 

 

 

Leerlingenraad 
Deze week was de eerste bijeenkomst met de leerlingenraad sinds lange tijd. Liv (5), Yfke (6), Willem (7)  

en Julia (8) hebben samen met directeur Maartje gebrainstormd over een aantal onderwerpen:  

- een open podiumevent voor en door de hele school. 

- een actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. 

- het inzetten van mediators (leerlingen uit groepen 7 en 8) die medeleerlingen kunnen helpen bij het 

oplossen van conflicten.  

Bij de volgende bijeenkomst gaan we verder met deze onderwerpen en ook bekijken we hoe we de stem van 

álle leerlingen via de leerlingenraad kunnen laten horen. Heel leuk om op deze manier met de leerlingen 

samen aan de slag te zijn om de school nog beter te maken. Wordt vervolgd... 

 

 

Letterfeest groep 3! 
Het was zover! In groep 3 zijn alle letters 

aangeboden en maken de kinderen grote stappen 

 in het lezen. Daarom was het tijd voor het 

Letterfeest! In de ochtend hebben we verschillende 

letter- en leesspellen gedaan. Daarna kwamen heel 

veel papa's en mama's naar school om samen met 

hun kind een letter-speurtocht door de school te 

doen. Toen de vele letters waren gevonden was  

het tijd voor de uitreiking van het letterdiploma.  

Deze is door alle kinderen dubbel en dwars 

verdiend.  

Op naar de volgende fase van het leren lezen waarin  

de kinderen steeds meer kunnen genieten van alle 

woorden en verhalen die langskomen. 
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Spellingsmat in groep 6 
In groep 6 wordt bij de spellingsles gebruik gemaakt van de spellingsmat. Terwijl de kinderen bewegen 

vervoegen ze een werkwoord.  

Bijvoorbeeld het werkwoord: maken  

Tegenwoordige tijd:  

Ik maak, maak jij?  

Jij, hij, zij, het maakt  

Wij, zij, jullie maken  

Verleden tijd:  

Ik maakte, maakte jij?  

Jij, hij, zij, het maakte  

Wij, zij, jullie maakten  

Voltooid deelwoord  

Ik heb gemaakt, wij hebben gemaakt  

Tussendoor wordt er gesprongen op de mat. De kinderen vinden het erg leuk en uit onderzoek is ook 

gebleken dat bewegen tijdens het leren de hersenactiviteit bevordert. 

 

Meten in groep 7 
In groep 7 zijn we druk bezig met het aanleren van omtrek en 

oppervlakte. De beste manier om dit te leren is uiteraard door zelf te 

meten. De leerlingen hebben dan ook allerlei items in de klas 

opgemeten en hiervan de omtrek uitgerekend. Daarnaast is ook het 

BSO lokaal en de speelzaal opgemeten. Ook de gangen zijn 

opgemeten. Een leuke en leerzame les! 

 

 

Studiedag 1 februari jl. 
Woensdag 1 februari hebben wij met het team weer een waardevolle, inhoudelijke studiedag gehad. 

Voortbordurend op de studie tweedaagse die wij hadden in oktober, hebben wij ons verder verdiept in 

moeilijk verstaanbaar gedrag. Collega's van expertisecentrum Orion verzorgden deze dag en hebben ons 

begeleid in het verbreden van onze blik. Voornamelijk verbreding van onze kijk naar gedrag en wat wij als 

school kunnen verbeteren. Zoals het creëren van een gestructureerde en afgestemde omgeving, waardoor 

iedere leerling zich veilig voelt en tot leren kan komen. Kijkend vanuit de theorie van de 'Window of 

tolerance' hebben wij praktische en werkbare tips gekregen. De komende tijd zullen we deze tips gebruiken 

om uiteindelijk een doorlopende, voorspelbare lijn in de school te maken.  

In deze link een filmpje voor meer informatie over de 'Window of tolerance':  

Met vriendelijke groet, Hannah (intern begeleider) 

 
 
Herinnering Ouderbijdrage  
Vanuit de OR kwam het verzoek om nog een herinnering voor de ouderbijdrage  

te plaatsen. Hebt u de ouderbijdrage nog niet betaald? Via de qr-code of deze 

link is de ouderbijdrage handig over te maken via iDeal of creditcard of PayPal.  

Betalen via ClubCollect is makkelijk en veilig.  

De OR bedankt alle ouders die de bijdrage al hebben overgemaakt! 

 

 

Verkeersregelaars voor Avondvierdaagse 
Vanaf maandag 22 mei wordt de avondvierdaagse weer gelopen. De behoefte aan verkeersregelaars is dit 

jaar weer iets groter geworden.  

mailto:info.hetkofschip@ogamstelland.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dwindow%2Bof%2Btolerance%2Bnederlands%26docid%3D608010822471652408%26mid%3D4B2B9FDB78610F0197584B2B9FDB78610F019758%26view%3Ddetail%26FORM%3DVIRE&data=05%7C01%7Cinfo.hetkofschip%40ogamstelland.nl%7Cfb9dae4d18e94001df0708db0db77a55%7C43397a7c13d3447786cd30ed95b8c05c%7C0%7C0%7C638118853903720625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5ydgp0FKBnpswR%2FT%2Bs%2B05%2FtFwVzbJ%2BOUCxjLS5DN7ik%3D&reserved=0
https://tinyurl.com/kofschipbijdrage2022
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Omdat een examen moeten worden afgelegd om verkeersregelaar te zijn én de gemeente enige tijd nodig 

heeft voor de aanstelling is het nodig nu al geïnteresseerde vrijwilligers te zoeken. Daarom deze oproep in 

onze Nieuwsbrief. U kunt zich melden bij Michel Standaert op michel.standaert@wandelookmee.nl 

 

 

 

Peutergroep Villa Kapitein!  
Vanaf 1 mei start Kind&Co binnen de muren 

van Het Kofschip met de opvang van 

peuters tussen 2 en 4 jaar oud. Op 

maandag, dinsdag en donderdag is uw kind 

van harte welkom van 8.15-13.35 uur om 

nieuwe vriendjes te maken, zich 

spelenderwijs te ontwikkelen en zich voor te 

bereiden op de basisschool. Binnen een huiselijke sfeer worden 

de kinderen elke dag opnieuw uitgedaagd.  

Op de peutergroep werken wij met de methode Uk & Puk 

waarbij we door het werken met thema’s elke dag opnieuw 

verschillende activiteiten aanbieden. Op de peutergroep worden 

maximaal 16 peuters opgevangen onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers. 

Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen via: 030-6004750 

(tussen 8.00-14.00 uur), planning@kindenco.nl of https://www.kmnkindenco.nl/pg 

 

 

 

Kalender 
  Februari   Maart 

Wo 22 Meesters en juffendag Ma 6 Studiedag team, alle groepen vrij 

Vr 24 Studiedag Team, alle groepen vrij    

Ma 27 Voorjaarsvakantie t/m 3-3-2023    

Vacature GMR 
Het Kofschip zoekt per direct een ouder die namens Het Kofschip wil deelnemen aan de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Amstelland. 

 

De GMR: 

Met zitting in de GMR kun jij meepraten over onder andere beter onderwijs, behoud en aantrekken van 

leerkrachten, financiën, het Covid-19- beleid en een nieuw schoolgebouw. Je zit aan het begin van de 

sturing van de scholen. Weet je waar, waarom en wanneer beslissingen worden genomen, gewijzigd, 

uitgesteld of zelfs niet meer genomen worden na advies vanuit de GMR. Het geeft je inzicht in het 

gedachtegoed van de scholen, laat je kennismaken met de leerkrachten en ouders van de andere 

scholen van de Onderwijsgroep. Je deelt kennis en helpt elkaar beter te worden of juist vast te houden 

aan zaken die al goed zijn. Als GMR lid kun je kiezen in welke commissie je zitting neemt. Dit kan 

bijvoorbeeld de commissie personeel, onderwijs of financiën zijn. Daarbij mag je als GMR-lid aansluiten 

bij de vergadering met de Raad van Toezicht.  

Voor zitting in de GMR krijg je als ouder een vergoeding voor elke deelgenomen vergadering. 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over deze functie? Stuur een mail naar mr.hetkofschip@ogamstelland.nl  

Dan kunnen we u in contact brengen met de GMR-leerkracht voor meer informatie. 

Beschikbaar stellen? 

Stelt u zich beschikbaar? Fijn! Graag ook dan een mail naar mr.hetkofschip@ogamstelland.nl waarin u 

dit bekend maakt. Mochten er meerdere kandidaten zijn, dan volgt er een verkiezing. 

mailto:info.hetkofschip@ogamstelland.nl
mailto:michel.standaert@wandelookmee.nl
mailto:planning@kindenco.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kmnkindenco.nl%2Fpg&data=05%7C01%7Ca.bouquet%40ogamstelland.nl%7Cf4d3101f442b4bb827c708db0da00a11%7C43397a7c13d3447786cd30ed95b8c05c%7C0%7C0%7C638118753263772130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qH41tAg9DiAFSsnVxxu5xBCKFP9Qse132A9LupXhjDQ%3D&reserved=0
mailto:mr.hetkofschip@ogamstelland.nl
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