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Beste ouders, verzorgers,  
Hopelijk hebben jullie allen een heerlijke voorjaarsvakantie gehad. Persoonlijk voelt het voor mij altijd alsof 

we weer aan 'de goede kant van het jaar' zijn na deze vakantie. Vanaf nu gaan we in het licht naar het werk 

en gaan we terug in het licht. Er zitten milde dagen bij, waarin je ineens je winterjas niet meer zo nodig hebt. 

De natuur begint te leven, alles wordt groen en ademt weer. Mensen en dieren komen uit hun holletjes.  

Ik ben dan ook een echt zomermens. Ik heb al vaak gezegd dat ik niet op de juiste plek geboren ben.  

Ik kijk jaloers naar mensen die alles achterlaten en naar een zonnig oord vetrekken. Aan de andere kant ben 

ik ook helemaal op mijn plek hier in ons kikkerlandje. Hier kan ik helpen het onderwijs te verbeteren.  

Er is nog zoveel te doen. De analyse die wij hebben gemaakt voor het inspectiebezoek maakt mij 

tegelijkertijd trots én enthousiast om weer verder te gaan ontwikkelen waar dat mogelijk is. Ik sta alweer te 

trappelen, ideeën over komend schooljaar beginnen al te borrelen. Gelukkig lukt het ook steeds meer in het 

moment te zijn. Te genieten van het betrokken team en de heerlijke kinderen. Die kunnen zelfs op de meest 

regenachtige dag een zonnetje brengen in mijn kantoor!  

Zonnige groet, Maartje 

 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen 

waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang. Om u in de gelegenheid te 

stellen ons te informeren over wat u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school, én op welke 

punten we kunnen verbeteren, hebben wij in overleg met de medezeggenschapsraad besloten een 

oudertevredenheidsonderzoek te doen. Wij willen dit digitaal afnemen via Mijn Vensters PO, zodat 

anonimiteit gewaarborgd is. De peiling bestaat uit een aantal vragen. Voor het afnemen ontvangt u een 

uitnodiging waarin de link staat voor de vragenlijst. U kunt de lijst invullen tot 1 april a.s.   

Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen! U ontvangt 

de uitnodiging op 16 maart 2023. 
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Groep 5 heeft Het is geen… tekeningen gemaakt 
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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! 

 
Nieuw gymrooster 
Na de voorjaarsvakantie is het gymrooster als volgt: 

8.30 uur - groep 8 (zij gaan hier zelf heen en worden om 8.30 uur omgekleed in de zaal verwacht) 

9.15 uur - groep 7 

10.15 - groep 6 

11.00 - groep 5 

13.00 - groep 3 

13.45 - groep 4 (zij lopen daarna terug naar school en worden daar opgehaald) 

 

Vakantie- en studiedagen schooljaar 2023-2024 
Van Tot en met  

4-9-2023  Eerste schooldag 

11-10-2023  Studiedag OAG, alle leerlingen vrij 

19-10-2023 20-10-2023 Team 2-daagse, alle leerlingen vrij 

23-10-2023  27-10-2023 Herfstvakantie 

22-12-2023  Alle leerlingen om 12.15 uur vrij 

25-12-2023  5-1-2024 Kerstvakantie 

15-2-2024  Studiedag Team, alle leerlingen vrij 

16-2-2024  Studiedag Team, alle leerlingen vrij 

19-2-2024  23-2-2024 Voorjaarsvakantie 

26-2-2024  Studiedag Team, alle leerlingen vrij 

27-2-2024  Studiedag Team, alle leerlingen vrij 

13-3-2024  Studiedag Team, alle leerlingen vrij 

29-3-2024  Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 

1-4-2024  2de Paasdag, alle leerlingen vrij 

29-4-2024  10-5-2024 Meivakantie 

20-5-2024  2de Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

21-5-2024  Studiedag Team, alle leerlingen vrij 

14-6-2024  Personeelsuitje, alle leerlingen vrij 

19-7-2023  Alle leerlingen om 12.15 uur vrij 

22-7-2024  30-8-2024 Zomervakantie 

2-9-2024  Eerste schooldag 

 

 

Deze maand verwelkomen wij: 
Ze Jin Jiang in de Vissenklas en Kyan de la Rambelje in de Kikkerklas. Welkom en heel veel plezier bij ons 

op school! 

 

Deze maand nemen wij afscheid van: 
Deze maand komt juf Suzanne terug van haar zwangerschapsverlof. Ze is bevallen van dochter Lynn. 

Daarom nemen we afscheid van juf Ingrid. Dank je wel voor je inzet in de Vissenklas en wie weet tot ziens! 
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Thema 4 
Het Kofschip zal de komende weken in het teken staan van proefjes, nieuwe creaties en experimenten.  

De nieuwe themalessen staan weer voor de deur en het beloven vindingrijke lessen te worden. De kinderen 

kunnen hun creativiteit loslaten op de dagelijkse problematiek. 

De groepen 1/2 gaan het deze periode hebben over het verhaal van de tovenaarsleerling. Aan de hand van 

dit thema gaan ze leuke proefjes doen, een eigen toverstaf maken en spreuken bedenken. Het beloofd een 

betoverend thema te worden. 

De kinderen van groep 3 en 4 zullen tijdens dit thema op zoek gaan naar handige uitvindingen in de directe 

omgeving. Kijk maar eens om je heen, bijna alles is wel eens uitgevonden. Hoe komen die uitvinders toch  

op die handige creaties? En wie zijn nou eigenlijk de mensen die de balpen of het theezakje heeft bedacht? 

Ze komen erachter dat veel uitvindingen een oplossing bieden. Zo zullen ze zelf onderzoek doen naar een 

probleem waar ze zelf tegenaan kunnen lopen. Wellicht komen ze zelfs met een geweldige eigen uitvinding! 

Met de groepen 5 en 6 gaan we uitzoeken wat voor uitvindingen de mensen vroeger bedachten om 

constructies te maken. Ook gaan de leerlingen uitzoeken welke technieken de mensen hebben afgekeken 

uit de dierenwereld, om uitvindingen succesvol te maken. Daarnaast bekijken de kinderen hoe oude 

uitvindingen in de loop der jaren zijn verbeterend en bedenken ze welke uitvindingen onmisbaar voor ze zijn. 

Groep 7/8 gaat zich de komende periode bezig houden met de experimentele keuken. Bij dit thema doen de 

leerlingen proefjes met eten, onderzoeken ze welke ingrediënten worden gebruikt bij bijvoorbeeld een kroket 

en onderzoeken ze welke kooktechnieken gebruikt kunnen worden. Tijdens dit blok zullen de kinderen 

onderzoeken hoe ze natuurkunde kunnen gebruiken om zelf eten te koken. Een bijzonder smakelijk thema 

dus. 

 

Groep 8: Gastles over zuivel 
Dinsdag hadden de kinderen van groep 7 en 8 een gastles 

over zuivel gehad.Mariska de moeder van Jack Erkelens 

had de tijd genomen om een gastles te geven over zuivel, 

het ging over wat zuivel nou eigenlijk is en hoe je het 

maakt. Tijdens de gastles werd er gebruik gemaakt van een 

Kahoot. Daarmee moesten de kinderen vragen 

beantwoorden over zuivel. Na de gastles moesten kinderen 

een origineel gerecht met roomkaas maken. Het 

origineelste en lekkerst klinkende gerecht kon een 

kookboek over cupcakes winnen. Het recept moest voldoen 

aan de eisen. Het groepje van Nora, Ella, Stijn en Silas 

hadden het kookboek gewonnen voor hun klas. Zij hadden een roomkaas bitterbal gemaakt.  

De gastles was een leuke en leerzame manier van leren. 

 
 
Meesters- en juffendag 
Wat hadden de meesters en juffen een leuke verjaardag op 22 februari! De dag begon met een zonnetje, 

dus ideaal weer voor de Vossenjacht! De 

kinderen mochten deze dag verkleed naar 

school komen. De meester en juffen ook! Omdat 

de leerlingen niet alleen op jacht mochten naar 

de vossen waren er veel hulpouders. Maar er 

waren ook ouders die door de wijk verspreid 

stonden als vos. Net als de meesters en de 

juffen. Het was voor de leerlingen een hele 

opgave om alle vossen te vinden en hun 

stickerblad vol te maken. De sticker kregen ze 

als ze bij een vos de opdracht goed hadden 

gedaan. We kijken met z’n allen met veel plezier 

terug op deze dag en bedanken alle hulpouders die de Vossenjacht mogelijk hebben gemaakt! 
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Guppengeblub 
Tijdens het buitenspelen komt er een kleuter met een huilende kleuter naar de juf: ‘Ze heeft haar voet 

gekreukeld’. Na doorvragen bleek dat haar enkel dubbel was gegaan. 

 

 

 

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 

 
 
Jubileumconcert 18 maart 
Muziekschool Ouder-Amstel bestaat 35 jaar en dat is wel reden voor een feestje. In mei 1987 is de muziek-

school opgericht onder de naam Muziekcollectief Ouder-Amstel. In augustus van dat jaar gingen de lessen 

officieel van start in de Bindelwijk en in het Dorpshuis. Inmiddels komen de kinderen van de leerlingen van 

toen op muziekles. We zijn als muziekschool blij en trots dat we nog steeds een bloeiende organisatie zijn. 

Daarom vieren we dit op zaterdag 18 maart met een leerlingenconcert in gebouw Amstelstroom op het 

Kerkplein in Ouderkerk. Leerlingen, zowel kinderen als volwassenen, spelen in groepjes of alleen. Er zullen 

ook veel verschillende muziekstijlen klinken, als uithangbord van alles wat je bij de muziekschool kunt leren. 

De middag bestaat uit 3 blokken: 13:00-14:00 u, 14:30-15:30 u en 16:00-17:00 u.  

Toegang: vrijwillige bijdrage. 

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: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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Kom je ook leren zwemmen in het Amstelbad? 

 

 

 

 

 

 

Kunnen zwemmen is heel belangrijk in ons waterrijke land. 
Maar het is niet alleen belangrijk, het is ook gewoon heel leuk! 

 
In het Amstelbad wordt van begin mei tot begin september zwemles gegeven voor zowel A, B en C als 
Zwemvaardigheid. Iedere dag, behalve in het weekend en op woensdag, oefen je met een NRZ erkende 
zwemleraar. Als je er klaar voor bent zwem je in september af. Ben je nog niet helemaal klaar, dan mag 
je doorleren bij De Snippen in de Meerkamp. 
 
Dit jaar gaan we onze zwemlessen ook aanbieden bij de kinderen in Amstelveen, maar we willen onze 
Ouderkerkse kinderen voorrang geven bij de inschrijving. 

 
Dus schrijf je in via de site www.amstelbad.nl voor 19 maart! 

 
Te weinig geld voor zwemles? 
Wilt uw kind graag op zwemles 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 

zwemkleding. U komt op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur via deze link. U kunt daar meer 

informatie over de zwemlessen vinden en een aanvraag doen. Hebt u hulp nodig bij het doen van de 

aanvraag? Astrid van de administratie kunt u daarbij helpen.  

Ook kunt u een aanvraag doen bij gemeente Ouder-Amstel, neem daarvoor contact op met de gemeente 

(020-4962121) of met Iris Nijkamp van Coherente (020-4963673).  

 

Kalender 
  Maart   April 

   Ma 3 Oudergesprekken groep 1 t/m 7 april 

   Do  6 Paasontbijt 

   Vr 7 Goede Vrijdag, alle groepen vrij 

   Ma 10 2de Paasdag, alle groepen vrij 

   Di 11 Studiedag Team, alle groepen vrij 

   Di 18 Eindtoets groep 8 

   Wo 19 Eindtoets groep 8 

   Vr 21 Koningsspelen 

   Ma 24 Meivakantie t/m 5-5-2023 

 

mailto:info.hetkofschip@ogamstelland.nl
http://www.amstelbad.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/#:~:text=Jager%20(Bestuurslid)-,Zwemles,-Zit%20jouw%20kind

