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Beste ouders/verzorgers,

www.facebook.com/obstkofschip

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

Vertrek René van Engelen
Leesondersteuning
Schoolmelk
Sportiefste school
Zelfstandigheid
Facebook

Met een vriendelijke groet,
Sandra Kraaijeveld,
Directeur OBS ’t Kofschip

Vertrek René van Engelen
Sinds vorig schooljaar heeft René van Engelen de functie van interim directeur binnen ’t
Kofschip vervuld. Met mijn aanstelling is er een uitbreiding van de directie op ’t Kofschip
gekomen. René is betrokken gebleven om mij in te werken, mede de nieuwe visie en missie
te implementeren, mede de zorgstructuur op te zetten en zijn expertise op het gebied van o.a.
begaafdheid en gedrag te delen. Met ingang van 1 november aanstaande zal hij ’t Kofschip
echter verlaten. Dit is een logisch gevolg van de redenen die hij hieronder zelf aan u toe zal
lichten.
Het afgelopen en huidige schooljaar heeft René veel voor de leerlingen, het team, de ouders
en de school als geheel gedaan. Daar willen wij hem natuurlijk voor bedanken. Omdat dit
afscheid toch sneller plaatsvindt dan verwacht, volgt een moment hiervoor op een later
tijdstip. Als u hiervoor suggesties vanuit de ouders heeft dan hoor ik dat graag.
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Beste ouders/verzorgers,
Mijn taak bij OPOPS en dus ook bij ’t Kofschip zit er per 1 november aanstaande op. Dat is
eerder dan verwacht. We hadden vooraf verwacht dat mijn hulp en ondersteuning langer
nodig zouden zijn.
Er zijn drie redenen om tot deze conclusie te komen:
 Zelf ben ik met een aantal zaken actief binnen ’t Kofschip. Deze zaken worden goed
opgepakt door collega’s en het is zonde dat ik, als dure kracht, zwaar op de kosten druk
terwijl ik ‘weinig meer oplever’.
 Er zijn punten die beter en effectiever door anderen kunnen worden opgepakt (binnen ’t
Kofschip en binnen OPOPS).
 Ten slotte is mijn afstand tot ’t Kofschip en OPOPS gegroeid. Ik weet te weinig wat er speelt,
ik ben meer en meer met andere zaken bezig.
Ik ben blij dat we vorig schooljaar stappen hebben kunnen zetten en kijk terug op een periode
waarbij er veel werk verzet is. Dank voor ieders inzet in die periode en dank ook voor alle steun
die er door jullie is gegeven.
Ik wens de kinderen, ouders en het team van ’t Kofschip alle goeds en wie weet tot ziens!
Met een vriendelijke groet,
René

Leesondersteuning
Het leesonderwijs neemt binnen onze school uiteraard een belangrijke plaats in. Hierbij is het
begeleiden van kinderen in kleine groepjes effectief gebleken. Dit organiseren de leerkrachten
in de groep, maar inmiddels begeleiden ook twee moeders enkele groepjes leerlingen. Deze
hulp willen we graag uitbreiden. Dus … bent u vader, moeder, opa, oma, oppas enz. van een
leerling van onze school en vindt u het leuk om met een groepje van hooguit drie kinderen te
lezen, stuurt u dan een mail naar onze zorgcoördinator Karin Weijnman
(kweijnman@bskofschip.nl). Ook voor meer informatie en vragen met betrekking tot deze
begeleiding kunt u bij haar terecht. Alvast bedankt!

Schoolmelk
Gezien het wisselende tijdstip van de levering van de schoolmelk na een vakantie is het niet
zeker dat er op dinsdag 30 oktober al schoolmelk tijdens de ochtendpauze en lunch aanwezig
is. Mocht uw zoon of dochter hier een abonnement op hebben, wilt u hem of haar deze dag
dan een beker of pakje meegeven voor de ochtendpauze en/of de lunch?
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Sportiefste school
Er is een nieuwe datum voor de uitreiking van de wisselbokaal en plaquette bekend. Op
maandag 12 november om 13.45 uur zullen deze door wethouder Paans worden uitgereikt.

Zelfstandigheid
Binnen onze school werken we aan een doorgaande en opbouwende lijn met betrekking tot
het ontwikkelen van de zelfstandigheid van de kinderen. De start van de dag leent zich ook
voor deze ontwikkeling. Hierbij hebben we echter uw hulp nodig. Het betreft namelijk het
moment van afscheid nemen tussen kind en ouder(s)/verzorger(s). Hierbij hanteren we de
volgende opbouw:
 De kinderen van groep 1 mogen in de klas gebracht worden door hun ouders/verzorgers
en daar afscheid nemen.
 De kinderen van groep 2 nemen op de gang afscheid van hun ouders/verzorgers.
 De kinderen van groep 3 nemen op de gang of op het plein afscheid van hun
ouders/verzorgers.
 De kinderen van groep 4 t/m 8 komen zelfstandig de school binnen. Zij nemen afscheid
van hun ouders/verzorgers op het plein.
We willen u vragen ons mee te helpen deze opbouw ook daadwerkelijk in de praktijk te
brengen. Mocht u vragen hebben of iets met de leerkracht willen bespreken dan kunt u na
schooltijd altijd bij de leerkracht van uw kind terecht.

Facebook
De afgelopen weken hebben wij meerdere berichten op Facebook geplaatst. Over Rots en
Water, de opening van de Kinderboekenweek, de boekenmarkt, de afsluiting van de
Kinderboekenweek, de Doe-vrijdag van groep 3, de proefles Engels in groep 4 en 7, de
optredens van groep 8 voor de kleuters enz. Heeft u onze pagina nog niet gevonden? Neem
dan een kijkje op: www.facebook.com/obstkofschip. Maakt u (bewust) geen gebruik van
Facebook? Na de herfstvakantie zullen wij ons verdiepen in andere mogelijkheden om u op de
hoogte te houden van activiteiten op onze school.
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