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en facebookpagina

Beste ouders/verzorgers,

www.facebook.com/obstkofschip

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

Kunstcarrousel groep 3 t/m 8
Overzicht (groeps)bezetting
Vooraankondiging tevredenheidsonderzoek Stichting OPOPS

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

Kunstcarrousel groep 3 t/m 8
Voor de vakantie hebben we u op de hoogte gebracht van de kunstcarrousel die we in
samenwerking met de gemeente en het Servicebureau Onderwijs & Cultuur voor groep 3 t/m
8 organiseren. In de bijgevoegde flyer vindt u informatie over de activiteiten, data, tijden e.d.
Deze flyer hebben de kinderen vandaag ook mee naar huis gekregen. We wensen de kinderen
die zich aanmelden alvast heel veel plezier!
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Overzicht (groeps)bezetting
Gezien de wisselingen in de bezetting stuur ik u hierbij een nieuw overzicht toe. Hierin is nog
één laatste, maar wel hele leuke aanpassing opgenomen: Juf Denise is aan de eindfase van
haar opleiding begonnen. Hierdoor breidt zij het lesgeven uit van twee naar drie dagen voor
groep 5. Meester Robbert blijft voor de groep en Denise op de achtergrond aanwezig die
dagen, maar zal ook taken als remedial teaching oppakken.
Groep
1/2A
1/2B
3
4
5
6
7
8

Leerkracht
Juf Mariska
Juf Annemieke
Juf Karin
Juf Esther
Juf Sandra V.
Juf Wendy
Juf Wendy
Juf Coby
Meester Robbert
Juf Denise
Meester Ben
Juf Naomi
Juf Astrid
Juf Yvonne
Juf Naomi

Dagen
Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdag
Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdag
Maandag, dinsdag en vrijdag
Woensdag en donderdag
Maandag en dinsdag
Woensdag t/m vrijdag
Dinsdag t/m vrijdag
Maandag t/m woensdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdag
Maandag t/m woensdag en vrijdag
Donderdag

Directie
Zorgcoördinator
Administratie
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Coördinator onderbouw
Ontdekkersgroep
Remedial Teaching Onderbouw

Naam
Juf Sandra K.
Juf Marloes
Juf Gosien
Meester André
Juf Sandra V.
Juf Astrid
Juf Mabel

Remedial Teaching Bovenbouw

Meester Robbert

Specialistisch Intern Begeleiders

Begaafdheid
Motoriek
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Dagen
Dinsdag t/m donderdag
Maandag en dinsdag
Maandag en donderdag
Woensdag en vrijdag
Woensdag
Woensdag
Dinsdagochtend
Donderdagochtend
Maandagochtend (om de
week), dinsdagochtend en
woensdagochtend
Juf Mariska/Juf Astrid
Juf Karin
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Vooraankondiging tevredenheidsonderzoek Stichting OPOPS
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij zijn als school gericht op de optimale ontwikkeling van uw kind(eren). Dit doen we
bijvoorbeeld door een goede sfeer te creëren, aandacht te hebben voor normen en waarden
en een veilig schoolklimaat te borgen. Graag horen we van u in welke mate u tevreden bent
over deze en andere zaken.
In januari ontvangt u een uitnodigingsmail met daarin een link naar het OPOPS
Tevredenheidsonderzoek 2019. Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan dit onderzoek.
Met de resultaten kunnen we aan de slag om het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken
(verder) te verbeteren. Uw deelname is dan ook van groot belang!
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau S2 Onderzoek & Advies. Heeft u
tijdens het onderzoek vragen, kunt u met dit bureau contact opnemen via
info@skwadraat.nl. Als u te zijner tijd liever een papieren vragenlijst invult, kunt u die bij de
directie opvragen.
Ik hoop op een hoge respons, alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Sandra Kraaijeveld, directie ‘t Kofschip
Jan Paul ten Brink, bestuurder Stichting OPOPS
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