1

De seinvlag
2018 – 2019
Nr. 12
8 november 2018
Bekijk onze website
www.bskofschip.nl/t-kofschip/

en facebookpagina

Beste ouders/verzorgers,

www.facebook.com/obstkofschip

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

Naar en van de gym bij wisselvallig tot slecht
weer
Medezeggenschapsraad
Groene schoolpleinen – Santa Run
Studiedag 16 november
Mogelijk overlast PKC-terrein 14 november
Nieuwsbulletin onderzoek fusie

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

Naar en van de gym bij wisselvallig tot slecht weer
Met de komst van de herfst slaat het weer zo af en toe om. Om te bepalen hoe de groep naar
de gym gaat en weer terugkomt, houdt de leerkracht van uw zoon/dochter de
weersverwachting en actuele weersomstandigheden in de gaten. In principe lopen de
kinderen van de groepen 3 en 4 terug naar school en fietsen de kinderen van de groepen 5
t/m 8. We adviseren uw kind bij (verwachte) regen dan ook regenkleding mee te geven.
Wanneer fietsen vanwege regen, wind of gladheid niet veilig is, zullen ook de groepen 5 t/m
8 gaan lopen.
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Op het moment dat er wordt getwijfeld of lopen veilig is, nemen de leerkracht en klassenouder
(of in de hogere groepen gymcontactouder) hierover contact met elkaar op. Zij overleggen of
er aan ouders wordt gevraagd of zij de kinderen met de auto kunnen vervoeren of dat de
gymles komt te vervallen. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht door de leerkracht
of de klassen-/gymcontactouder. In de groepen 3 en 4 is regen ook een reden om als
leerkracht en klassenouder af te stemmen of auto’s worden ingezet. Wandelen naar school
duurt immers langer dan fietsen. In geval van onweer gaan de kinderen niet over straat.

Medezeggenschapsraad
Met de splitsing van ’t Kofschip en de Wielen van één naar twee scholen, moest ook de
medezeggenschapsraad worden gesplitst. Hierdoor en door aftredende leden ontstond
ruimte voor nieuwe leden binnen onze school. Net na de zomervakantie is er een oproep
onder de ouders gedaan en ook binnen het team is bekeken wie er zitting in de MR wil nemen.
Voor dit schooljaar zullen Mariska Zieldorff, Annemieke Ouwehand en Yvonne Rennert het
team vertegenwoordigen. De oudergeleding wordt gevormd door Wendy Kant, Mark Jansen
en Martijn van Pelt. Zij nemen het stokje over van Robbert Kompagne (teamlid) en Anneke
Saltzmann (ouderlid). Daar zijn we heel blij mee. Robbert en Anneke, bedankt voor jullie
bijdrage de afgelopen jaren!

Groene schoolpleinen – Santa Run
De Rotary Papendrecht heeft als goed doel voor het komende jaar gekozen voor het
vergroenen van schoolpleinen. Om geld hiervoor beschikbaar te krijgen, zullen de scholen van
het Openbare Onderwijs meedoen aan twee events: de Santa Run (15 december 2018) en een
event in Landvast (23 maart). Natuurlijk doet ’t Kofschip ook mee! Ondanks het mooie nieuwe
schoolplein hebben we nog wel wat groene wensen.
Dinsdag 13 november komt René van Engelen (lid van Rotary Papendrecht) dan ook een
presentatie voor de kinderen geven en krijgt uw zoon/dochter een brief met verdere
informatie hierover mee. We hopen natuurlijk dat er zo veel mogelijk kinderen, ouders, opa’s,
oma’s enzovoorts meelopen op 15 december! Het opgehaalde bedrag komt namelijk volledig
ten goede aan ons plein.

Studiedag 16 november
We willen u eraan herinneren, dat op vrijdag 16 november de volgende studiedag gepland
staat. Na de driedaagse Rots en Water-cursus die door 6 teamleden is gevolgd, hebben we
deze dag een teamtraining Rots en Water. De kinderen zijn die dag dan ook vrij.
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Mogelijk overlast PKC-terrein 14 november
Vanuit de gemeente wordt er op woensdag 14 november een netwerkbijeenkomst voor
4de jaars leerlingen van het VMBO georganiseerd. Dit zal plaatsvinden tussen 08.30 en 15.30
uur in de PKC-hal. Bij de bijeenkomst zijn bedrijven en scholen aanwezig. Dit heeft invloed op
het auto- en fietsparkeren. Het parkeren wordt begeleid door verkeersregelaars maar wij
zouden hiervan toch enige hinder kunnen ondervinden.

Nieuwsbulletin onderzoek fusie
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht en Stichting Openbaar
Basisonderwijs Alblasserdam willen in de toekomst samengaan. Hiermee kan het openbaar
onderwijs in de regio sterker op de kaart gezet worden. In het bijgevoegde nieuwsbulletin
wordt u over de vorderingen van het onderzoek naar de fusie geïnformeerd.
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