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Zorgcoördinatie en inval volgend schooljaar 

Volgend schooljaar zal juf Jerney Alsemgeest samen met juf 

Monique Geluk de zorgcoördinatie op onze school gaan 

vormgeven. Dit als vervanging van juf Saskia, maar daarnaast 

gaan we het komende jaar verder zoeken naar verbetering 

van ons zorgsysteem voor de kinderen in combinatie met 

coaching van de leerkrachten. 

 

We hebben inmiddels goede oplossingen kunnen vinden voor 

2 vervangingen op een school bij de start van volgend 

schooljaar: 

- In de onderbouwunit zal de vervanging van juf Irene 

worden opgelost doordat juf Destiny Bul een dag extra 

komt werken juf Mariska Post op donderdag en vrijdag 

komt lesgeven. Wij kennen juf Mariska al van eerdere 

vervangingen en ook via andere Obase-scholen; we 

zijn erg blij dat ze bij ons komt werken. 

- We hebben eerder gecommuniceerd dat juf Floortje 

van der Spek gedurende het zwangerschapsverlof van 

juf Miranda in de bovenbouw-unit zou komen invallen. 

Echter; heeft juf Floortje bij een andere Obase-school 

een vaste aanstelling aangeboden gekregen, wat haar 

(en deze school) uiteraard van harte gunnen.  

Wij hebben een goede oplossing gevonden; juf Judith 

zal, gedurende het zwangerschapsverlof van juf Miranda, 

extra komen werken op donderdag en vrijdagochtend. 

Daarnaast zal juf Jerney            (tevens zorg coördinator) op 

woensdagochtend en vrijdagmiddag les komen geven.  

Op deze wijze hebben wij er veel vertrouwen in de 

vervangingen op een kwalitatief goede manier op te lossen. 

 

 

Op de agenda:  

 

   

 

Laatste schooldag 

  6 juli, kinderen om 12.00 uur vrij 

 

Eerste  schooldag 

  20 augustus 
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Bedankt 

 
We willen alle kinderen, collega’s en ouders 

bedanken voor een fantastische afsluiting 

van een een fijne tijd die we op ’t Kofschip 

hebben gehad. We wensen iedereen 

volgend schooljaar veel succes en plezier 

met de nieuwe vorm van onderwijs, wat 

mooi aansluit bij de behoeften van de 

individuele leerling.  Een fijne vakantie 

toegewenst! 

 

Juf Saskia en juf Bea. 

 

 

 

INFORMATIE  VOOR VOLGENDE SCHOOLJAAR: 

Schooltijden 

’s Ochtends van 8.30 uur tot 12.00 uur, deur is open vanaf 8.20 uur. 

’s Middags van 13.00 uur tot 15.00 uur, deur open 12.50 uur. 

Alle groepen zijn woensdagmiddag vrij.  

De leerlingen van de onderbouwunit en begin-middenbouwunit (groepen 1 t/m 4) zijn 

ook op vrijdagmiddag vrij. 

 

De leerlingen kunnen om 8.20 uur naar binnen, in de onderbouw kunnen zij starten met 

een inloop, in de midden- en bovenbouwunit kunnen de leerlingen zelfstandig beginnen 

met hun startwerk. Wanneer de schoolbel om 8.25 uur gaat, is het de bedoeling dat de 

ouders afscheid nemen, zodat de lessen op tijd kunnen starten.  

In de middag gaat dit op dezelfde manier.  
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Vakanties en vrije dagen   

Herfstvakantie:   ma 15-10-2018 t/m vrij 19-10-2018 

Kerstvakantie:    ma 24-12-2018 t/m vrij 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie:  ma 04-03-2019  t/m vrij 08-03-2019 

Goede vrijdag:    vrij 19-04-2019 (vrije dag) 

Meivakantie incl. 2e paasdag: ma 22-04-2019 t/m vrij 03-05-2019 

Hemelvaartsdag + vrijdag: do  30-05-2019 t/m vrij 31-05-2019 

Pinksteren:     ma 10-06-2019 

Zomervakantie:   ma 08-07-2019 t/m vrij 16-08-2019 

 

Studiedagen:   di 25-09-2018 

 vrij 01-03-2018  

     ma 24-06-2019 

      

In het geval een extra studie(middag) wordt gepland zal dit, uiteraard, tijdig 

gecommuniceerd worden in de weekbrief. 

 

In de laatste week van de vakantie komt er nog een weekbrief met informatie over de 

eerste schoolweek. 
 

 

 

We hebben een heerlijk jaar achter de rug en hebben genoten 

van alle kinderen. Het team van ’t Kofschip gaat genieten van een 

heerlijke vakantie en wensen alle kinderen en ouders dit ook! Tot 

maandag 20 augustus.  
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