
    Het Kraaiennest 
NIEUWSBRIEF VAN OBS ‘T KOFSCHIP, ZIERIKZEE 

 

In het Kraaiennest de volgende     
onderwerpen; 
 

-Nieuws uit de units 

-Leuke uitspraken van de kin-
deren 

-Onze school in ontwikkeling 

-Nieuws van Kibeo 

 

 

Hallo allemaal, 

De weken vliegen voorbij, we staan alweer 

voor de meivakantie.  

We kunnen wel stellen dat er hard gewerkt 

wordt op onze school. Wanneer ik op een 

dinsdagochtend een rondje door de school 

loop, zijn de kinderen in de onderbouw in 

diverse hoeken aan het spelen en werken 

rondom het thema ‘Lente’.  Een  paar kleu-

ters vragen of ik bloemen wil kopen in hun 

bloemenkraam. Er naast zitten twee kin-

deren heerlijk te picknicken. Ik drink een 

kopje koffie met ze mee. 

In de peutergroep zitten de kinderen in de 

kring en oefenen een vrolijk liedje.  

Als ik door de  gang loop vragen twee kin-

deren  uit de bovenbouw of ik in de middag 

tijd heb om aan te sluiten bij een presenta-

tie over de Ramadan. Want deze is net ge-

start en ze gaan daarover iets vertellen in 

hun unit. Daar maak ik natuurlijk graag tijd 

voor in mijn agenda. 

De middenbouw is op het schoolplein bezig 

met een spellingles. Wat een enthousiasme! 

Ze rennen over het plein, werken samen 

met een maatje en oefenen ook nog woor-

den met een spellingscategorie.  

Wat een mooi beroep hebben we toch en 

wat geven de kinderen je een hoop energie. 

Het is erg jammer dat we dit momenteel 

niet ‘live’ aan ouders kunnen laten zien, 

maar hopen jullie op deze manier op de 

hoogte te houden.  We missen de gezellig-

heid en hulp van ouders in de school!  

Deze krant staat boordevol nieuws, want er 

zijn veel kinderen die graag een stukje wil-

den schrijven. Veel leesplezier! 

                                                    Anique 
Nummer 2, april 2021 



 

Groeien  

Spelen 

Plezier  

maken 

 

Samenwerken  

 

Rekenen, 
taal, lezen  

 

Ontdekken 

 

Ontwikkelen 

 

Genieten van 
het leren 

Leren op ‘t Kofschip is…….. 



‘t Kofschip in 
ontwikkeling 

 

Studiedag 

In april hebben we een congres dag bijge-

woond van het centrum pedagogisch contact. 

Dit was voor ons een zeer inspirerende dag 

en passend bij de ontwikkelingen van de 

school. Deze dag is onder andere gegaan over 

het coachen van kinderen, hoe geven we ze 

nog meer vertrouwen in zichzelf en maken 

we hen verantwoordelijk voor hun eigen ont-

wikkeling. Het is fijn om nieuwe dingen te 

horen en met elkaar over te spreken en sa-

men optrekken en mogelijkheden zoeken om 

dit verder in de praktijk te brengen.  

 

 

Binnen de midden- en bovenbouw zijn we met een 

onderzoek bezig. 

Wij laten de kinderen voorafgaande aan de rekenles 

zelf beoordelen of zij de instructie nodig denken te 

hebben. 

Uiteraard hangen hier wel een aantal criteria aan vast: 

zij moeten het leerdoel reeds eerder behaald hebben, 

zij moeten de instructiesommen van tevoren bekijken 

en begrijpen en de leerkracht moet het eens zijn met 

dit besluit.  

Tot nu toe zijn wij hier enthousiast over; de kinderen 

werken veel doelgerichter en nog meer op eigen ni-

veau. Dit geldt zowel voor de groep die zelfstandig 

werkt als voor het kleinere groepje dat wel instructie 

krijgt.  

Na de meivakantie wordt ook de 

onderbouw hierbij betrokken. 

Als leerteam zullen we jullie op de 

hoogte houden van de verdere 

ontwikkelingen!  

Leerteam doelgericht werken 

 

 

‘t Kofschip blijft in beweging… 
 

Onze school is continu in ontwikkeling. Door de impact van Corona is het soms best lastig om 
de gewenste stappen te zetten.  Zo zijn wij inmiddels al erg gewend aan het groepsoverstij-
gend werken met de kinderen, wat natuurlijk flink beperkt wordt door de Coronamaatrege-
len die momenteel gelden. Uiteraard maken we er ook nu, binnen de mogelijkheden die we 
hebben, het beste van. 
 

We blijven denken in kansen en gaan dus ook weer stappen zetten met de school. Zo zal een 
belangrijk ontwikkelpunt van de komende periode worden om meer doelgericht naar het 
onderwijs te kijken en met zoveel mogelijk eigenaarschap bij de kinderen voor hun ei-
gen  leerdoelen.  
 

Wij blijven in beweging en grijpen deze bijzondere periode ook juist aan om veel te leren. 
Bijvoorbeeld met de inzet van digitale middelen, verbetering van coachtechnieken en bewus-
ter omgaan met instructies voor de kinderen. 
 

We doen ons best, zijn blij dat de kinderen momenteel gewoon naar school kunnen, maar 
kijken (waarschijnlijk net als u) ook heel erg uit naar het moment dat het allemaal weer wat 
‘normaler’ wordt … nog even volhouden dus! 



Onderbouwunit Leuke babbels   

Als je goed drinkt, dan wordt je poep goed zacht.  
 
 
De yogales van juf Cindy werd meegedaan door middel 
van het digibord. Juf, hoe kan jij in dat beeld?  
 
Juf: Ben je naar de kapper geweest?’ 
Kind: ‘Nee, ik heb gewoon mijn tanden gepoetst.’  
 
 
Juf, wat is er met je benen gebeurd? (draagt zwarte 
panty) 
 
 
Ik heb het loeiwarm juf!  
 
 

Ik had logopedie al af gerommeld. (afgesloten) 
 
Juf, ben jij zo oud? Schrijft 85 op.  
 
Ik kan echt niet nadenken over de lente met sneeuw 
buiten.  
 
  
Kind heeft het koud: Ik voel me zo’n ding uit de vrie-
zer. 
 
 
Een van de juffen is de neef van mijn vader.  
 
 
Ik weeg 1.27 meter. 

Thema’s  

Dino’s 

Welke hoeken vond je leuk?  
 
De dinohoek, want daar lag een ei die we 
moesten beschermen. Een goud ei!  
De dino’s begraven vond ik ook heel leuk in 
de bak met zand.  



Thema: 

Dino’s  

         Muziek in de onderbouwunit 

Het is zo fijn om met elkaar te zingen en muziek te maken. Zo 
hebben we inmiddels al heel wat liedjes geleerd.  
 
Tijdens het thema Dino’s hebben we het lied “Dino’s kijken” 
geleerd. 
Eerst hebben we geluisterd naar het lied op het Digibord waar-
na we samen met de juf de tekst zijn gaan oefenen.  
 
De juf zegt in een rap de zin voor en de kinderen zijn de echo. 
Zo leren ze heel de tekst. 
  
Als de tekst goed is geoefend gaan we tijdens de volgende mu-
ziekles aan de slag met de instrumenten erbij. Weten jullie dat 
we op school hele mooie instrumenten hebben? Vooral veel 
percussie (drums, djembé’s, xylofoons, wooden blocks etc).  
 
Met de instrumenten oefenen we het ritme. Tot slot zingen we 
het lied en slaan we het ritme op de instrumenten erbij. 
 

 
 

Wat dacht je toen we vertelden dat we aan het thema di-
no’s gingen werken?  
 
Heel leuk, want ik hou heel veel van dino’s.  
 

 

Wat heb je over dino’s geleerd?  
 
De letter d van dino heb ik geleerd.  
Ik wist niet dat er zoveel verschillende waren.  
Er was 1 dino, die bleek geen dino te zijn! De 
pterodactylus.  
Die kan heel hard rennen en vliegen.  
Het woord pterodactylus heeft 5 klappen.  
pte-ro-dac-ty-lus.  

Het dinolied 

was ook heel 

leuk! 

Interview met Julia  



Hoe maak je een werkstuk? 
Iedere vrijdag wordt er in de middenbouw hard gewerkt 
aan een eigen werkstuk.  
We zijn gestart met het kijken en lezen in informatieve 
boeken. 
Hierna hebben we een informatief filmpje bekeken en 
daar aantekeningen bij gemaakt. 
Vervolgens zijn de kinderen op zoek gegaan naar voor hen 
interessante thema’s en hebben dit in hun eigen groepje 
op een blad geschreven.  
Uiteindelijk hebben alle kinderen een eigen onderwerp 
gekozen en een woordweb over hun onderwerp. Welke 
vragen heb je nu eigenlijk over jouw onderwerp? Ga eens 
op zoek in informatie boeken en op het internet.  
Een werkstuk maken is dus een heel proces en we zijn nog 
niet klaar!  

We hopen alle werkstukken nog wel voor de meivakantie 
af te kunnen ronden.  

Middenbouwunit 

Pannenkoekendag 2021  (19 maart)  
Vrijdag 19 maart hebben de kinderen in de midden-
bouw allemaal hun eigen pannenkoek mogen bak-
ken, met juf Mare Lalou. Voor de een een koud 
kunstje, voor de ander een uitdaging. Maar om 12 
uur heeft iedereen zijn eigen gebakken pannenkoek 
lekker opgegeten. 
 

Omdat we pannenkoekendag graag met onze buren 
(Borrendamme en het Gors) vieren en dit helaas dit 
jaar niet kon hebben we dit anders aangepakt. In de 
middenbouw hebben we een paasattentie geknut-
seld. Vervolgens hebben we met een aantal kinderen 
bij iedere woongroep een raambezoek gebracht en 
onze paashaasjes ge-
vuld met paaseitjes 
uitgedeeld aan de 
bewoners daar. 

 

Pasen 
 

Woensdag 31 maart hebben we paaseieren gezocht. Juf Emely en meester Luuk verstopten overal op het schoolplein 
eieren. Er waren ook opdrachten die de kinderen uitvoerden, zoals kijken in welk woord een korte ei moest, de bete-
kenis van spreekwoorden met eieren raden en nog veel meer. Voor ieder gevonden ei kregen de kinderen 1 punt. Er 
was ook een gouden ei. Die was 10 punten waard. De kinderen hebben heel goed gezocht, het was lekker weer. We 
hebben genoten. 
 



Middenbouwunit 

Zwemles  

in de bubbel 

Met de kinderen van groep 5 zwemmen we iedere dinsdag in Laco. We fietsen dan in twee bubbels (wegens Coro-
na) naar het zwembad. We kleden ons om in twee bubbels en we zwemmen in twee bubbels. Kortom heel veel 
bubbels. 

 
Het zwemmen is niet alleen baantjes zwemmen, maar is ook 
echt bedoeld om behendiger te worden in het water en dit 
wordt op een heel speelse manier aangeboden. Het fietsen 
naar en van het zwembad gaat heel goed en de kinderen bele-
ven er veel plezier in. 

Buitenlesdag (13 april) 
Op dinsdag 13 april was het de 
Nationale Buitenlesdag. Met on-
ze school doen we hier elk jaar 
weer aan mee. De verschillende 
groepen, gaan dan extra vaak 
naar buiten, om daar les te krij-
gen. Zo heeft de middenbouw 
vanochtend al een buiten-
leescircuit gedaan, waarbij de 
kinderen uit verschillende boek-
jes konden lezen. Al scheen het 
zonnetje al lekker, het was toch 
nog erg fris. 

Buitenlesdag 
13 april 

Na de pauze in de ochtend stond er 
spelling op het programma. Tijdens de 
les werd er een rendictee gedaan. De 
bijen aan de ene kant van het school-
plein, en de apen aan de andere kant. 
Aan iedere kant hingen er briefjes met 
een woord of een zin erop. Deze moes-
ten de kinderen onthouden om deze 
vervolgens op te schrijven in hun 
schrift. Vervolgens konden ze door 
naar het volgende briefje. 



-groenten 
-graanproduct 
-brood 
-drinken 
-aardappelen 
-smeerkaas 
-vezels 
-eten 
-zuivel 
-fruit 
-smeerboter 
-vetten 
-vis 
-vlees 
-ei 
-noten 
-melk 
-wortel 
-burger 
 

gemaakt door Ilse en Demi

 
 

z u i v e l k a s h d v 

g f n i m l r b l e i e 

x r s s e e y a e g s t 

w u o m n e r t z a n t 

q i i e e o r n e t e e 

m t o m n e t d v r k n 

g i p d d t r e w g n r 

a c k i o u e k n s i e 

t c u d o r p n a a r g 

k v n l r q e b s a d r 

x f r k b w v l e e s u 

a a r d a p p e l e n b 

p y w o r t e l s d f g 

s m e e r b o t e r n d 

Gemaakt door Tessa 

 

Gedicht voor een  

moeder van een leerling 
uit de middenbouw 



Bovenbouwunit 

Verkiezings 
strijd in de  

bovenbouw 

 
Groep 6 over de verkiezingen 
 
Nikki: Ik heb op KvK gestemd. Het was erg leuk. 
Lois: Ik vond het niet zo heel leuk. 
Maja: Het maken van de poster was een beetje saai. 
Julian: Verkiezingen zijn best moeilijk. 
Brent: Ik vond de verkiezingen goed. Ik heb op de VVD gestemd. 
Finn: Het was leuk dat we op school mochten stemmen. Het was net echt. 
Lise: Ik vond het leuk dat we dit op school mochten doen. 
Femke: Ik vond het wel leuk. Ik stemde op de SP. 
Ties: We mochten zelf bepalen op welke partij we gingen stemmen. Ik koos 
voor D66. 
Jevi: Ik heb een poster over de VVD gemaakt. Die hangt bij mij thuis, maar ik 
vind ze slecht. 
Mariana: Wij knutselden een poster over de 50 Plus. Ik heb zelf voor de SP 
gestemd. 
Micha: Ik heb niet op de partij gestemd waar ik de poster voor heb gemaakt 
(D66), maar op de Partij voor de Dieren. 
 

Twee nieuwe 
partijen 

Onze nieuwe partijen: Kinderen voor kinderen en Partij van de meiden 

Muurkranten maken van de politieke partijen 



 

Bovenbouwunit 

De verkiezingen   
 

Hallo, wij zijn Elin, Britt en Anne van groep 8. 
 

Wij gaan iets vertellen over de verkiezingen van onze school. 
De juffen en meesters hadden het leuke idee om ook verkiezingen te houden. Het begon 
met een uitleg over de politiek. En we mochten zelf een partij verzinnen, maar niet iedereen 
had er zelf één verzonnen. De verzonnen partijen waren: PVDM ( Partij van de meiden) en 
KVK (Kinderen voor kinderen) . De grootste partijen uit de politiek deden mee zoals : VVD, 
CDA, D66, PVV en Groenlinks.  
 

We moesten van onze partij een muurkrant maken. Om de muurkrant vol te maken moesten we  in-
formatie en foto´s van de partijleiders en van onze partij zoeken en opschrijven. Er waren presenta-
ties van de zelfbedachte partijen. Dus de PVDM en KVK, hebben een presentatie gehouden over wat 
ze allemaal willen doen aan de wereld als ze gekozen werden.  

Burgerschap 

verkiezingen 

Ongeveer een week later gingen we stemmen. Het leek enorm echt. Eerst kreeg je een stempas. Daarna 
kreeg je je een stembiljet. Je moest je stempas laten zien bij Juf Judith en dan kreeg je je stembiljet. Als je je 
stembiljet had  ging je naar een hokje en daar lag een rood potlood. Toen gingen we stemmen.  
Natuurlijk moest je je ook aan de corona maatregelen houden. Dus moest je een mondkapje op en 1,5 me-
ter afstand houden. Daarna ging iedereen weer naar de klas. En later die dag kregen we de uitslag van de 
verkiezingen. De top 5 was : 
1. D66 
2. VVD   
3. KVK  
4. PVDM     
5. SP 



  

Hallo wij zijn Yassin en Solaiman en 
we gaan het hebben over de Kinder-
kunstweek. Zoals de Schijf van Vijf en 
de betekenis van alle soorten die je 
kan eten of drinken. En die soorten 
zijn:1 vlees en vervangers. 2 groente 
en fruit. 3 vetten. 4 graanproducten. 
5 drinken. En alles moet zo gaan als je 
gezond wil blijven: 1 stukje vlees per 
dag 2-3 fruit 1 kom met sla 1 ding 
eten dat veel vetten heeft en 3-5 bo-
terhammen 3-4 glazen drinken per 
dag. maar neem niet teveel want dat 
is niet goed voor je. 

 
 
 

De kinderkunstweek 2021 ging over 
voedsel. 
In groep 7 zijn er veel opdrachten ge-
daan in verband met de schijf van 5, 
zoals een Digibordles, schooltv filmpje 
kijken, voedsel portretten, Engelse les, 
opdracht van rekenen en ze hebben 
een crea opdracht daarover gedaan. 
Ahmed en Ayub hadden voor de voed-
sel portretten in de supermarkt folders 
gehaald en Jenthe had nog wat folders thuis die 
we mochten gebruiken.  
Met Engels hebben we voedsel plaatjes plakken 
met de Engelse vertaling eronder. En die moes-
ten we bij de goede ‘categorieën’ zetten en die 
categorieën waren: vlees en vis, groente, fruit, 
vetten, graanproducten en drinken. En de re-
kenopdracht was over het gemiddelde schijf 
van 5. 
 
Geschreven door Lars. 

Wij gaan jullie wat meer vertellen over 
de schijf van vijf. De schijf van vijf be-
staat uit vijf verschillende delen het be-
staat uit graanproducten, drinken, 
vetten, groenten en fruit en vlees vis 
vervangers voor zuivel. We hebben met 
de hele klas ook een eet schema bijge-
houden want dan kan je zien hoeveel je 
eigenlijk eet per dag. En achter op het 
blad stond wat gezond is voor je Je 
moest met je groepje een van de vijf 
delen namaken in 3d met allerlei ver-
schillende voorwerpen. Ons groepje 
maakte groente en fruit. Wij hebben 
bijvoorbeeld gemaakt een komkom-
mer,  parika, watermeloen, druiven, 
avocado, wortel, pepers, kropsla, aard-
beien en broccoli. 

Bovenbouwunit 

 
Wat is de schijf van vijf? 
 
De schijf van vijf is een 
rondje waar allemaal voe-
dingsstoffen op staan.  
Wat voor voedings-
stoffen staan erop? 
Graanproducten -Drinken-Vetten-Groente 
en Fruit-Vlees Vis vervanging zuivel.  
De schijf van vijf is heel belangrijk omdat er 
allemaal eten in zit wat heel belangrijk is 
voor je lichaam. Sommige dingen staan niet 
in de schijf, want dat zijn bijvoorbeeld tus-
sendoortjes die je lichaam eigenlijk niet no-
dig heeft, bijvoorbeeld chocolade, koekjes, 
chips en snoep.  
Maar sommige mensen zijn vegetarisch hoe 
doe je dat dan? Daar heb je vervangings 
vlees voor. 
  
Milou en Shaheenas 

Kinderkunstweek 
Thema  

‘Niet te eten’.  
Gemaakt door Diede en Nesrin 

de kinderkunstweek 

We hebben het over de schijf van vijf gehad, we hebben een engels 
les gehad over de schijf van 5 daarmee hebben we allemaal eten op 
de goede plek geplakt op een wit blad  

Jessy en Ahmed 

We hebben alle delen opge-
hangen in de klas en daar 
boven staat dan de schijf 
van vijf. 
 



Na de voorjaarsvakantie starten we op de pg met het thema 

“Wat heb jij aan vandaag”. We plakken een Puk die we zelf aan-

kleden. In de kring kijken we wat we allemaal aan hebben en 

hoe al die kleding heet. We zien ook dat er verschil zit in kleding 

voor jongens en voor meisjes.  

Als we een paar weken aan dit thema hebben gewerkt gaat de 

onderbouw werken aan het thema Dino’s. Dit spreekt de peu-

ters ook erg aan dus we gaan hier ook mee aan de slag.  

We zorgen ook heel goed voor de vogeltjes. We 

hebben een vogelhuisje aan het raam, daarin 

zitten zaadjes. Als de vogels daarvan eten kunnen 

we ze van heel dichtbij zien. We hangen ook alle-

maal lekkere dingen in de bomen. De meesjes ko-

men regelmatig onze vogelhuisjes inspecteren. Nu 

maar hopen dat ze een nestje gaan maken. 

 

Nieuws van Peytergroep en BSO Kibeo 

Vogelvisite  

Mels: “Juf in de kaas 

zitten toch konijn-

tjes?” 

Noud: ”Juf ik heb een 

kozijntje” (rozijntje) 

Peuterprietpraat 
We maken in de leeshoek een echte dino grot waar we lek-

ker in weg kunnen kruipen. We hebben een nest met dino 

eieren en knutselen ook allemaal een ei waar een dino baby 

uitkomt. Kinderen nemen van thuis boekjes, knuffels en puz-

zels mee van dino’s om op de groep mee te spelen. Het is 

een heel leuk thema. 



 

Wil je ook gebruik gaan maken van de peutergroep en/of voorschoolse/naschoolse opvang. Kom gerust 
eens langs! 

Eitjes verstoppen 
Dan gaan we richting Pasen en maken we een 

paasbakje. We oefenen goed in het verstop-

pen en weer opzoeken van eieren in de tuin. 

En de hele week eten we lekkere dingen bij 

de lunch. Dan gaan we verder met het thema 

lente. We plakken een leuk schaap en gaan 

nog zaaien.  

 

Van de peutergroep naar de basisschool 
Tussen de voorjaarvakantie en de meiva-

kantie hebben we afscheid genomen van 

Joep, Daphne, Noud, Jaylinn en Coosje. Ze 

zitten nu bij elkaar in de klas op school. 

 

BSO weer open voor iedereen 
De bso was nog steeds alleen open voor noodopvang. We hebben 

gewerkt aan het thema Pasen en lente. We versieren het lokaal 

met zelfgemaakte wortels en we kleuren paaseieren.  

Nu het buiten warmer  wordt kunnen we ook vaker buiten eten en 

drinken.  

De bso gaat weer open en we zijn heel blij dat alle kinderen weer 

fijn mogen komen spelen. Wat hebben we jullie gemist. 

We praten in de kring over wat 

we in het weekend hebben ge-

daan. Sam zegt “Je mag niet in 

de bus van de corona en ook 

niet naar de Efteling. Alleen 

maar saaie dingen”  

Juf vraagt “waar is Lin-

de?” Floor zegt “die is 

in de woonkamer” 

Peuterprietpraat 


