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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 1 FEBRUARI 2017 
 

     

Visie ‘geef kinderen de ruimte’  

In de visie van ’t Kofschip staat omschreven: ‘obs ’t Kofschip 

geeft kinderen de ruimte’. 

 

We zijn bezig met een traject waarin we verschillende zaken, 

rondom ‘de ruimte geven’ onderzoeken;  

 

- Hoe geven we daar nu reeds invulling aan? 

- Hoe zou het er uitzien wanneer we dit op een zo ideaal 

mogelijke wijze invullen? 

- Hoe kunnen we de school hier verder in gaan 

ontwikkelen. 

 

Centraal moet staan in dit proces; wat hebben de kinderen 

nodig om gelukkig te zijn en hun talenten te kunnen benutten; 

nu en in de toekomst? 

 

Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de stappen 

in dit proces en zijn uw ideeën en opvattingen altijd welkom! 

 

Voetbalkooi 

Vanuit de inventarisatie waar leerlingen, ouders/verzorgers en 

leerkrachten het meeste behoefte tot verandering op het 

schoolplein hadden, stond met stip bovenaan; een 

voetbalkooi. Niet alleen omdat het leuk is, maar ook voor de 

veiligheid van onze leerlingen en het verkeer op de 

Scheldestraat. 

Inmiddels is de vergunning voor de bouw verleend en wordt 

het materiaal besteld. De verwachting is dat de voetbalkooi 

rond aanstaande voorjaarsvakantie gemaakt zal worden. 

 

 

 

Op de agenda: 

30-1-2017 t/m 10-2-2017 

Cito-toetsen groep 1 t/m 8 

15-2-2017  

Schoolschaatsen groep 3 

15-2-2017  

Schoolschaakkampioenschap 

20-2-2017 t/m 23-2-2017 

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 en 

VO-adviesgesprekken groep 8 

20-2-2017  

Schoolschaatsen groep 6/7 

21-2-2017  

Schoolschaatsen groep 7/8 

22-2-2017  

Schoolschaatsen groep 4/5 

22-2-2017  

Boomfeestdag 

24-2-2017  

Rapporten mee naar huis 

24-2-2017  

Juffen- en meestersfeest 

27-2-2017 t/m 3-3-2017 

Voorjaarsvakantie 
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Ziekte…. 

Deze periode zijn er relatief veel leerlingen en leerkrachten ziek. We hopen inmiddels het 

ergste achter de rug te hebben, maar het is voor iedereen vervelend.  

De vervanging van leerkrachten bij ziekte proberen we altijd kwalitatief zo goed mogelijk 

op te vangen. Hierdoor maken we zelfs wel eens de keuze om onze eigen leerkrachten 

incidenteel voor een andere groep in de school te zetten. Laten we hopen dat het de 

komende periode niet /nauwelijks meer van toepassing zal zijn… 

 

Schoolvoetbal--hulp ouders 

Natuurlijk doet het Kofschip ook dit jaar weer mee met het schoolvoetbaltoernooi. Dit jaar 

zullen we mee doen met 1x een meisjeszevental en 2x een jongenszevental. Natuurlijk 

kunnen we hiervoor weer wat hulp gebruiken van ouders. We hebben reeds een vader 

gevonden die de meiden wil trainen en coach wil zijn op het toernooi.  

We zoeken voor de jongens nog mensen die ze wil trainen en wil begeleiden. We willen 

graag een aantal keer (3 a 4 keer) trainen in maart, de wedstrijden zijn: 

Woensdag     5 april  : Poule- en finalewedstrijden Jongens  

Woensdag   12 april  : Poule- en finalewedstrijden Meisjes  

Graag aanmelden of voor meer info bij juf Anique.  

 

ELKE OCHTEND* ELKE MIDDAG* INLOOP* GROEP 1 EN 2 

Na de kerstvakantie zijn we gestart met de “inloop”. 

Waarom inloop?  

Spelen is voor de kinderen ‘de manier’ om zich te ontwikkelen. 

Omdat we de kinderen de gelegenheid willen geven om veel te spelen met 

ontwikkelingsmateriaal, starten we met ‘inloop’ in plaats van met een ‘kring’. 

In de praktijk moeten de kinderen vaak 10 minuten wachten voordat de ‘echte 

kringactiviteit’ begint. De aandacht en concentratie zijn beter, als de kring op een ander 

moment is. De kinderen kunnen nu meteen gaan leren, spelen dus. 
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Tijdens de ‘inloop’ zijn er geen opdrachten. Het is de bedoeling dat ze meerder keren per 

week ervaring op kunnen doen met verschillende soorten materiaal. Kinderen vinden het 

vaak fijn om dingen te herhalen: steeds dezelfde puzzel, weer tekenen, opnieuw 

diezelfde toren!  

De inloop duurt steeds 15 minuten. Daarna volgen de werkles, de kringen, samen eten en 

drinken en natuurlijk: buiten spelen of gym. 

 

Er zijn 3 simpele regeltjes om de inloop goed te laten verlopen:  

1. Wat klaar staat, kun je kiezen (dit zijn niet altijd dezelfde materialen) 

2. Er passen zoveel kinderen bij, als er stoeltjes staan ( zo kiezen kinderen ook eens voor 

ander materiaal en  leren ze omgaan met een klein teleurstellinkje) 

3. Je kiest geen nieuwe activiteit (tijdens de werkles kunnen de kinderen vaak na hun 

opdracht nog iets   anders gaan spelen) 

 

Er staan materialen klaar in beide lokalen en de schuifdeur is open, tijdens de werklessen 

zijn ze dat ook gewend. 

U heeft tijd om even mee te lopen met uw kind of wat te vragen aan de juf.  

We verzoeken u vriendelijk om, om half 9 afscheid te nemen.  
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