Kofschip nieuwsbrief
29 mei 2020

Rapportage einde schooljaar
We zitten in een bijzondere periode. De kinderen hebben, vooral
thuis maar nu ook steeds meer op school, hard gewerkt. We
willen dan toch ook graag hun vorderingen meegeven aan het
einde van dit schooljaar.
Op donderdag 2 juli krijgen de kinderen allemaal het portfolio
mee naar huis.
De kinderen van de midden- en de bovenbouw hebben eerder
een portfoliomap mee naar huis gehad. Sommige van deze
mappen hebben we nog niet terug op school ontvangen; graag
ontvangen wij deze zo spoedig mogelijk op school.
Indien u de leerkracht nog graag wilt spreken aan het einde van dit schooljaar is het
uiteraard mogelijk om een afspraak te maken. De leerkrachten nemen hierover nog contact
op via de mail, u mag natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen via mail of (school)telefoon.

Andere invulling taken Anique
Enige tijd geleden is er een interne vacature ontstaan betreft de functie van directeur op de
Oosterburcht in Oosterland. Ondanks dat ik het enorm naar mijn zin heb op ’t Kofschip en elke
dag met veel plezier naar mijn werk en collega’s en kinderen toe ga, bood dit mij kansen en heb
ik gesolliciteerd. Afgelopen week heeft het sollicitatiegesprek plaatsgevonden en van beide
kanten was er een fijne klik.
Met ingang van het nieuwe schooljaar ga ik starten als directeur op de Oosterburcht. Daarnaast
blijf ik ook nog verbonden aan ’t Kofschip. Dit betekent dat mijn lesgevende taken op ’t Kofschip
volledig komen te vervallen. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging.

Bericht vanuit de GGD
Deze week zijn jullie als school weer (deels) van start gegaan,.
De afgelopen periode is voor kinderen, ouders en leerkrachten duidelijk geworden dat de
impact van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan,
enorm is geweest. De komende maanden zal blijken dat de effecten ook heel verschillend

zijn. Wat hebben de kinderen afgelopen periode thuis ervaren, hoe hebben zij het gemis van
vriendjes ervaren, hoe komen ze nu weer terug in de groep, welke angsten of zorgen leven
er en welke spanningen waren er? Of vonden ze het vooral fijn om thuis te zijn, voelden ze
zich gesteund door hun ouders, werden er vaker spelletjes gedaan of samen rondjes
gefietst? Kortom, ieder kind heeft haar of zijn eigen beleving, en daarmee ook de beleving
van weer naar school gaan en in een (halve) klas zijn of haar draai te vinden. Scholen en
leerkrachten zijn, samen met de ouders, van essentieel belang om het leven weer ‘normaal’
te maken.
Wij willen u graag laten weten dat u op ons kunt rekenen. Als jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen willen we voor u klaar staan om het onderwijsteam te ondersteunen.
In deze tijd, waar niet altijd kant-en-klare antwoorden zijn op de verschillende vraagstukken,
willen wij graag met jullie samenwerken om zorgvuldig, gezond en veilig de draad weer op te
pakken. Denk hierbij aan ondersteuning van gezinnen, maar ook aan informatie voor het
onderwijsteam.
Ter informatie sturen wij u vast een informatiesheet toe waarbij de belangrijkste
hygiënemaatregelen voor u op een rij zijn gezet en wat handige websites waar u informatie
kan vinden. (zie bijlages)
Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar is er een telefonisch spreekuur opengesteld voor vragen
rondom de opvoeding in deze bijzondere tijd. Het telefoonnummer 0113-249316 is bereikbaar op de volgende
tijden:
·
Werkdagen van 14.00 tot 15.30 uur én
·
Maandag en donderdag van 19.30 tot 21 uur.
Ook kunnen er vragen worden gesteld via: opvoeden@ggdzeeland.nl en is het mogelijk om een terugbelverzoek
in te dienen via het emailadres.
Op de website www.ggdzeeland.nl komt op vrijdag een filmpje voor het onderwijs én een Q&A met meer
informatie.
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