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KOFSCHIP – AAN – ZEE – NIEUWS  
WOENSDAG 12 OKTOBER 2016 
 

 

Project ‘Groene Voetstappen’ 

Wat hebben de leerlingen (en ouders/verzorgers….) hun best 

gedaan om het project groene voetstappen een succes te 

laten zijn! De kinderen hebben veel stickers kunnen plakken, 

dus er is veel milieubewust naar school gereisd.  

Op maandag kwam de burgemeester de groene 

voetstappen in ontvangst nemen.  Er werden toen ook nog 

goede ideeën uitgewisseld hoe we het milieu nog verder 

kunnen verbeteren. 

Groep 3 en 4 hadden extra geluk….die werden in het kader 

van de Kinderboekenweek voorgelezen door de 

burgemeester! 

                   

 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek is in volle gang. Er zijn al diverse leuke activiteiten geweest 

rondom het thema ‘voor altijd jong’. Daarnaast gaan aanstaande vrijdag alle leerlingen 

van de school knutselen en zal deze middag in bovenbouw tevens de finale van de 

voorleeskampioenschap plaatsvinden.   

         

               

 

 

Op de agenda: 

24-10-2016 t/m 28-10-2016 

Herfstvakantie 

3-11-2016  

Schoolfotograaf 

5-12-2016  

Sinterklaasfeest 

22-12-2016  

Kerstviering Kofschip 

23-12-2016  

Alle leerlingen om 12:00 uur uit 

26-12-2016 t/m 6-1-2017 

Kerstvakantie 
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Boekenkastje gezocht… 

Wij willen in onze school een kastje gaan neerzetten waar de kinderen eigen 

(kinder)boeken in kunnen zetten of pakken. Dit principe zien we ook al op diverse 

plaatsen in Zierikzee; wij willen het op kleine schaal in onze eigen school gaan proberen. 

We zoeken nog een kast die hiervoor geschikt is of iemand die zo’n 

kast voor ons kan maken.  

Bijgevoegd plaatje is ter illustratie voor zo’n kastje, maar hij kan er 

uiteraard ook anders uit komen te zien. Indien u ons kunt helpen met 

zo’n kastje; graag even contact zoeken met meester Jeroen. 

 

 

Kanjers 

Vorige week hebben juf Annelies, juf Miranda en meester Arjen hun Kanjerlicentie 

gehaald. Dat betekent dat ook deze leerkrachten nu officieel ‘Kanjer-geschoold’ zijn. 

 

Kinderpostzegelactie 

De leerlingen van groep 8 hebben een mooie bijdrage geleverd aan de 

Kinderpostzegelactie. Het totaalbedrag wat ze hebben opgehaald is 2146,06 euro.  

Super gedaan dus! 

 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad (26 september 2016) 

De MR geeft na iedere MR vergadering in de weekbrief een korte terugkoppeling van de 

meest belangrijke punten die zijn besproken. Ouders die graag meer willen weten kunnen 

de notulen en de agenda bij de directeur inzien. 

Juf Irene is voorgesteld als nieuw MR-lid namens het personeel. Zij zal ook namens ’t 

Kofschip aanwezig zijn bij de vergaderingen van de GMR. Juf Irene heeft aangegeven 

heel gemotiveerd te zijn en ze zal namens de MR en het team kritische vragen gaan 

stellen in de GMR over de werkdruk voor de leerkrachten en de toenemende 

bureaucratie in het onderwijs. Juf Saskia is ermee gestopt. De MR bedankt haar voor haar 

inzet en de fijne samenwerking. 

De overgebleven actiepunten van vorig schooljaar zijn 'afgestoft'. Het schoolplein blijft 

een belangrijk aandachtspunt. De MR zal dit proces nauwgezet blijven volgen.  
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Verder zijn de eerste ervaringen van de nieuwe opzet van kennismakingsgesprekken en 

inloopochtend besproken. De eerste ervaringen zijn positief.  

De financiële balans van stichting 'Vrienden van 't Kofschip' is besproken. Er is sprake van 

een kleine plus. Helaas is het zo dat er nog een behoorlijk aantal rekeningen open staat. 

Het gaat hier in totaal om een bedrag van bijna 3500 euro! Naast de ouderbijdrage 

betreft dit vooral de kosten van overblijf en zwemgeld. Ouders die deze nog niet hebben 

betaald, zullen daarop worden aangesproken en de MR roept deze ouders op om de 

rekeningen alsnog te voldoen. Mensen die niet kunnen betalen, kunnen met de directeur 

overleggen welke oplossingen er zijn. Wat zou het mooi zijn als alle ouders alsnog betalen 

en 't Kofschip dit geld zou kunnen besteden aan bijvoorbeeld het opknappen van het 

schoolplein! 

Verder heeft de MR het concept 'evaluatie 2015-2016 en jaarplan 2016-2017' besproken. 

Daarin zijn de speerpunten voor het komende schooljaar benoemd. Naast het 

vernieuwen van een aantal lesmethodes zal er ook worden gewerkt aan een nieuw 

kwaliteitssysteem. De MR vraagt zich af of dit nodig en zinvol is. Naar aanleiding hiervan 

zijn kritische vragen gesteld over de stichting Obase en de kosten die het stafbureau met 

zich mee brengt. De MR zou wel meer transparantie willen ten aanzien van de financiële 

situatie van het stafbureau van stichting Obase. Deze vragen zal juf Irene meenemen 

naar de eerstvolgende GMR vergadering 

 

Extra bij de weekbrief 

Als bijlage bij deze weekbrief zit wat extra informatie: 

- Uitnodiging voor de KEI-conferentie van Stichting Obase. 
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