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Beste ouders/verzorgers,

www.facebook.com/obstkofschip

Bijgaand mijn eerste Seinvlag voor u. In de Seinvlag
vindt u belangrijke informatie vanuit de directie van
OBS ’t Kofschip.
In deze zesde editie komt aan de orde:
-

Rots en Water
Startgesprekken
Gymrooster
Stand van zaken schoolplein
Stopcontacten in de (kleuter)lokalen
Mad Science op school

Met een vriendelijke groet,

Sandra Kraaijeveld,
Directeur OBS ’t Kofschip

Rots en Water
Dit jaar zal Rots en Water worden ingevoerd bij ’t Kofschip. Een
eerste stap hierbij is het opleiden van collega’s tot Rots en
Water trainer. Afgelopen week hebben juf Mariska, juf Minke,
juf Sandra, juf Coby, juf Karin en meester André dan ook de
driedaagse cursus gevolgd en mogen zij zich gecertificeerd Rots
en Water trainer noemen. Juffen en meester: goed gedaan en
van harte gefeliciteerd! Als team zullen we bekijken hoe deze
expertise ingezet gaat worden.
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Startgesprekken
In de eerste vier weken van dit nieuwe schooljaar zullen de startgesprekken worden gevoerd.
Hierbij plant de groepsleerkracht 10 tot 15 minuten in om zich met u en uw kind te richten op
het komende jaar (zie verderop wanneer een kind bij een gesprek aanwezig is). In het gesprek
zal de leerkracht vooral luisteren en vragen stellen. Ter voorbereiding op het gesprek zult u
middels een brief een aantal vragen worden voorgelegd. Deze brief, waarop u ook een
voorkeur voor dag en tijd aan kunt geven, zal woensdag 29 augustus worden uitgedeeld.
Met de komst van de startgesprekken komt de informatieavond te vervallen. In de tweede of
derde schoolweek ontvangt u daarom schriftelijk informatie over het leerjaar van uw
zoon/dochter.
Groepen 1/2
Groepen 3/4
Groepen 5/8

De kinderen zijn niet bij het startgesprek aanwezig.
Hierover zal het team dinsdag een besluit nemen.
De kinderen zijn standaard bij het startgesprek aanwezig.

Gymrooster
Ook dit jaar zullen de groepen 3 tot en met 8 weer gymmen in de PKC-hal. Het gymrooster
ziet er als volgt uit:
Woensdag
08.15 uur – 10.00 uur
10.00 uur – 11.45 uur
Vrijdag
08.15 uur – 10.00 uur
10.00 uur – 11.45 uur
12.30 uur – 14.15 uur

Groep 3 en 4
Groep 7
Groep 8
Groep 5
Groep 6

De kinderen van de groepen 3 en 4 krijgen gezamenlijk gym. Zij moeten bij de gymzaal worden
gebracht en zullen met een leerkracht lopend terug naar school gaan. De kinderen van de
groepen 5 tot en met 7 fietsen onder begeleiding van een leerkracht naar de gymzaal en terug
naar school. De leerlingen van groep 8 worden ’s morgens met hun fiets bij de sporthal
verwacht en fietsen na de les ook onder begeleiding van een leerkracht terug naar school. Op
woensdag en vrijdag is de deur rond 08.00 uur open.

Stand van zaken schoolplein
Ook afgelopen week is er hard gewerkt aan het nieuwe schoolplein. En … het is bijna klaar! De
toestellen staan allemaal op hun plaats. Alleen het laatste stuk moet nog opnieuw worden
bestraat. Hierdoor kunt u aan het begin van de week geen gebruik maken van het grote hek
aan de wegkant. Ook zullen er tijdelijk meer fietsen buiten het plein moeten worden geplaatst.
Het zand dat nog op de stenen ligt, zal hier nog tussen worden geveegd en gelopen.
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Stopcontacten in de (kleuter)lokalen
Zoals in de vorige Seinvlag werd aangegeven, heb ik actie ondernomen op de stopcontacten
bij de kleuterlokalen. En wat blijkt? De beveiliging van deze stopcontacten zit, net als in de
andere lokalen, aan de binnenkant. De gaatjes worden afgeschermd door een kunststof
plaatje wat alleen wijkt als in beide gaatjes gelijktijdig en gelijkmatig druk wordt uitgeoefend.
Een extra beveiliging raadde de electricien zelfs af. Dit levert brandgevaar op, doordat de
stekker dan niet goed meer in het stopcontact past.

Mad Science op school
Op maandag 27 augustus komt één van de Mad Science professoren een spectaculaire Science
show bij ons op school geven. Hierna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich (tegen
betaling) opgeven voor de naschoolse cursus.
Zij worden vanaf 13 september iedere donderdag zes weken lang meegenomen in de wondere
wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema
centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. Uiteraard
gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte wetenschapper!
Vlieg samen met de professor door de basisregels van aerodynamica en leer over
superstructuren, elektriciteit en het werk van detectives. Er komt van alles aan bod. Na afloop
van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven.
LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur. Inschrijven kan t/m 3-09-2018 en vol=vol. Nu al
nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik direct op het inschrijfformulier.
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