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Bekijk onze website
www.bskofschip.nl/t-kofschip/

en facebookpagina

Beste ouders/verzorgers,

www.facebook.com/obstkofschip

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

Sportiefste school van Papendrecht 2017-2018!
Staking 12 september 2018
Telefonische bereikbaarheid
Schoolmelk

Met een vriendelijke groet,

Sandra Kraaijeveld,
Directeur OBS ’t Kofschip

Sportiefste school van Papendrecht 2017-2018!
In de vakantie is bekend geworden dat ’t Kofschip (Zuidkil) zich de ‘Sportiefste school van
Papendrecht 2018’ mag noemen. In relatie tot het leerlingaantal hebben van onze school de
meeste kinderen aan een sportactiviteit deelgenomen. Zowel enthousiaste teamleden als
fanatieke ouders hebben aan de organisatie hiervan bijgedragen. En wat een mooi resultaat
is deze titel dan! Binnenkort zal wethouder Paans (Sport en bewegen) de wisselbokaal op
school uitreiken. Uiteraard zijn belangstellende vaders, moeders, opa’s, oma’s e.d. hierbij van
harte welkom. Zodra de datum bekend is, geven we deze aan u door.

De seinvlag

Informatie directie
OBS ’t Kofschip
2018 - 2019

2

Staking 12 september
In Seinvlag 5 berichtten we u er al over: op woensdag 12 september is er een regionale
onderwijsstakingsdag. De scholen van ons bestuur sluiten zich aan bij deze actie voor een
lagere werkdruk en betere salariëring. De scholen zijn 12 september dan ook gesloten en de
kinderen zijn vrij. Mocht u in de problemen komen wat betreft de opvang van uw kind(eren)
op deze dag, dan hoor ik dat graag van u voor vrijdag 7 september.
Hieronder vindt u de informatie vanaf de website van de AOB en het PO-front.
Staking 12 september Zuid-Holland en Zeeland
Met de staking in Zuid-Holland en Zeeland sluit het PO-front de estafettestakingen in heel
Nederland af. AOb-bestuurder Eugenie Stolk: “Een week voor Prinsjesdag willen we duidelijk
maken dat het kabinet echt over de brug moet komen met investeringen in het primair
onderwijs. Ja, er is iets aan de werkdruk gedaan. Ja, er is geld vrijgemaakt voor
salarisverbetering, maar de salariskloof met het voortgezet onderwijs is nog niet gedicht.
Willen we het lerarentekort oplossen, dan moet het beroep echt aantrekkelijker worden.”
Scholen slagen er alleen met kunst en vliegwerk in om voor alle klassen bij de start van het
schooljaar voldoende mensen te krijgen. Invallers zijn niet te vinden. “Prognoses van het
ministerie zelf laten zien dat het lerarentekort de komende jaren alleen maar toeneemt en in
het hele land voelbaar wordt. Dat moet anders”, vindt Stolk.

Telefonische bereikbaarheid
Afgelopen week was onze school telefonisch niet altijd goed bereikbaar (dank voor het
melden!). Inmiddels lijkt het technische probleem verholpen, maar mocht u ervaren dat de
telefoon niet wordt opgenomen dan hoor ik dit graag.
Daarnaast hebben de monteurs geconstateerd, dat er twee telefoonnummers in omloop
waren voor de school. Wanneer u belde via de gegevens van google werd het oude nummer
(078-644 1550) gebruikt (waarbij niet alle telefoons over gingen). Het telefoonnummer via
google is inmiddels veranderd in het gangbare nummer: 078-644 1555.

Schoolmelk
Van enkele ouders kreeg ik de vraag hoe de schoolmelk geregeld kan worden. Via de site
www.iedereenfitopschool.nl kunt u uw zoon/dochter aanmelden. De kosten voor de
schoolmelk bedragen €0,28 per pakje.
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