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Beste ouders/verzorgers,

www.facebook.com/obstkofschip

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

Visie en missie
Vacatures Medezeggenschapsraad
Ouderavond Online Veiligheid
Uitreiking wisselbokaal Sportiefste School
Pauzehap en lunch
Plassen op het plein
Werkzaamheden Cruyff Court

Met een vriendelijke groet,

Sandra Kraaijeveld,
Directeur OBS ’t Kofschip

Visie en missie
Voor de zomervakantie heeft het team een nieuwe visie en missie ontwikkeld. Hiervoor zijn
twee bronnen gebruikt: de kinderen (groep 5 t/m 8) en de teamleden. In de bijlage is deze
visie en missie toegevoegd. In het jaarplan 2018-2019 zijn de thema’s uitgewerkt in concrete
acties. Dit jaarplan zal tijdens de Medezeggenschapsvergadering ter instemming worden
voorgelegd aan de MR-leden. Wanneer er goedkeuring vanuit de MR is, zal het jaarplan op de
site worden gepubliceerd.
De seinvlag

Informatie directie
OBS ’t Kofschip
2018 - 2019

2

Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we met de aanwezige ouders al van gedachten kunnen
wisselen over de visie, missie en het jaarplan. Tijdens het gesprek zijn enkele acties aan het
jaarplan toegevoegd. We hebben het als prettig ervaren zo met u van gedachten te wisselen.

Vacatures Medezeggenschapsraad
Zoals u in bovenstaande kunt lezen, heeft de Medezeggenschapsraad (MR) een belangrijke
functie binnen de school. U kunt zich verkiesbaar stellen voor de nieuwe
Medezeggenschapsraad (MR) van ’t Kofschip. Er zijn drie plekken voor ouders in de MR. Voor
twee plaatsen is er een vacature. Er zijn al een aantal ouders die zich hebben aangemeld bij
de MR tijdens de nieuwjaarsreceptie. Wilt u zich ook nog aanmelden als kandidaat? Dat kan
tot en met vrijdag 14 september bij mij. Ik geef het door aan de MR. Bij meerdere kandidaten
worden er verkiezingen gehouden onder de ouders.
Wilt u meer weten over de rol en taak van de MR? Kijk dan op www.infowms.nl.

Ouderavond Online Veiligheid
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is er al over gesproken: veel van onze kinderen zijn actief op
social media. Op 26 september om 19:30 uur zullen twee medewerkers van Stichting Halt een
ouderavond Online Veiligheid organiseren voor ouders van onze school. Vragen als ‘Hoe ga ik
in gesprek met mijn kind?’ en ‘Hoe houd ik toezicht?’ zullen centraal staan. Dit met het doel
de kinderen veilig online te laten zijn. U hoeft zich voor deze avond niet aan te melden.

Uitreiking wisselbokaal Sportiefste School
Op maandag 24 september om 13:45 uur zal wethouder Paans (Sport en bewegen) de
wisselbokaal aan onze school uitreiken. Bij mooi weer zal de uitreiking op het plein
plaatsvinden. Bij slecht weer binnen in de hal. Uiteraard bent u van harte welkom om dit
feestje mee te vieren!

Pauzehap en lunch
Een koek is natuurlijk heel lekker, maar groente en fruit zijn naast lekker ook nog eens gezond.
Net als voorgaande jaren willen we u dan ook vragen om uw kind(eren) op donderdag en
vrijdag groente of fruit mee te geven voor tijdens de pauze.
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In de trommels komen gelukkig veel gezonde lunches mee. We merken dat sommige ouders
er ook graag een snoepje bij stoppen. Mocht u dit prettig vinden, wilt u dit dan wel beperken
tot één klein snoepje? Alvast bedankt!

Plassen op het plein
De regen heeft de afgelopen dagen voor diverse plassen op het plein gezorgd. Dit hebben we
gemeld en volgende week zullen de putten worden leeggemaakt en het straatwerk zal worden
aangepast.

Werkzaamheden Cruyff Court
De toplaag van het Cruyff Court is aan vervanging toe. De werkzaamheden starten maandag
10 september en duren uiterlijk tot en met vrijdag 14 september.
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