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en facebookpagina

Bijgaand de veertiende Seinvlag. In de Seinvlag vindt
u belangrijke informatie vanuit de directie van OBS ’t
Kofschip.

www.facebook.com/obstkofschip

In deze editie komt aan de orde:
-

Herinnering start Kerstvakantie
Zelfstandige positie obs ‘t Kofschip
Terug- en vooruitblik
Vooraankondiging kunstcarrousel groep 3 t/m 8

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

Herinnering start Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 21 december zijn de kinderen vrij. Dit betekent dat die dag om 11:45 uur de
Kerstvakantie begint.

Zelfstandige positie obs ’t Kofschip
De afgelopen maanden is binnen Stichting OPOPS gewerkt aan de zelfstandige positie van
zowel onze school als De Wielen. In de bijgevoegde brief wordt dit proces en de stand van
zaken vanuit het bestuur toegelicht.
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Terug- en vooruitblik
In augustus van dit jaar ben ik gestart als directeur van ’t Kofschip. Waar het wijzigen van de
bezetting in een aantal groepen niet voorzien en naar was, kijk ik over het algemeen met een
goed gevoel terug op de afgelopen maanden. Ik heb gezellige en interessante gesprekken met
mijn collega’s, de kinderen en u als ouder gevoerd. Gezamenlijk zijn er ook al mooie stappen
ten aanzien van de plannen voor dit schooljaar gezet. Het schoolplein is klaar, Rots en Water
krijgt steeds meer een plek binnen onze school, de startgesprekken zijn gevoerd en inzichten
opgepakt, de inrichting van de nissen is bijna afgerond en minder zichtbaar voor u, maar
daarom niet minder belangrijk: er is een start gemaakt met een bij het team en de school
passend kwaliteitszorgsysteem.
Middels dit systeem houden we zicht op de door ons geleverde onderwijskwaliteit en
benodigde ontwikkelingen om die kwaliteit te optimaliseren. Vragen als Doen we de goede
dingen? Doen we die dingen ook goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? En wat
doen we met die wetenschap? staan centraal. Om dit systeem goed in te richten hebben we
de afgelopen maanden keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. De ervaring leert immers dat
je beter enkele aspecten goed aan kunt pakken dan meerdere een beetje.
Vanaf januari gaan we dan ook met het eerste onderwerp aan de slag. Hierbij hebben we
bewust gekozen voor een onderwerp dat dicht bij het lesgeven staat: het doorontwikkelen
van het werken met het directe instructiemodel. Middels dit model verloopt een les in vaste
fases, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in onderwijsbehoeften van de
kinderen. De projectgroep met collega’s die deze ontwikkeling zal begeleiden is geformeerd
en in januari staat een studiedag met betrekking tot dit thema gepland. Vervolgens zullen we
middels collegiale consultatie en (gezamenlijke) overlegmomenten tot het verfijnen van het
werken met dit model komen.
Gezien de benodigde tijdsinvestering zullen enkele onderwerpen uit het jaarplan, waaronder
het digitale rapport, op een later moment in gang worden gezet. Voor zover de leerkrachten
de rapportboekjes nog niet hebben ontvangen, zullen zij deze dan ook aan u terugvragen.
Nog één ochtend en daarna kunnen de kinderen en teamleden, en u als ouder wellicht ook,
gaan genieten van een welverdiende vakantie. De afgelopen weken is er veel samen
opgetrokken om naast het lesgeven ook de feesten van december tot een succes te maken.
Hiervoor wil ik u hartelijk bedanken. Terugdenkend aan gisteravond, waarbij de hal gevuld
werd met producten voor de voedselbank en vrolijke gezichten, heb ik er alle vertrouwen in
dat we met elkaar ook een succes van 2019 gaan maken!
Mede namens het team wens ik u dan ook prettige feestdagen, een fijne jaarwisseling en tot
ziens in januari!
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Vooraankondiging kunstcarrousel groep 3 t/m 8
In samenwerking met het Servicebureau Onderwijs & Cultuur, de Prins Florisschool en
Kinderopvangorganisatie Wasko zullen wij in februari een kunstcarrousel aanbieden voor de
kinderen in de groepen 3 t/m 8. Deze carrousel is een onderdeel van het wijkgerichte aanbod
waarin gemeente Papendrecht wil voorzien en ook financiële middelen voor beschikbaar stelt.
Geheel gratis kunnen de kinderen van groep 3 t/m 5 deelnemen aan 4 lessen Kunst & Design
(3D kunstwerk maken Picasso!) of aan 4 lessen dans. Voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8
worden ook 4 lessen Kunst & Design (3D kunstwerk maken van klei en andere materialen)
gegeven of zij kunnen 4 lessen videoclip maken volgen. Verdere informatie volgt in de week
van 7 januari.
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