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Beste ouders/verzorgers,

www.facebook.com/obstkofschip

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

Onderwijsstaking 15 maart 2019
Onderwijsontwikkeling – directe
instructiemodel
Circus ‘t Kofschip
Gebruik fietsenstalling medewerkers
Vakantierooster
Data Avondvierdaagse

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

Onderwijsstaking 15 maart 2019
Enkele weken geleden heeft u een mail ontvangen met betrekking tot de staking die de
vakbonden Aob en FNV op 15 maart 2019 voor de gehele onderwijssector hebben
uitgeschreven. Inmiddels is de stakingsbereidheid binnen ons team geïnventariseerd. Deze
bereidheid is zeer hoog, waardoor de school op 15 maart gesloten zal zijn. De kinderen zijn
deze dag dan ook vrij. Mocht u in de problemen komen wat betreft de opvang van uw
kind(eren) op deze dag dan hoor ik dat graag van u voor vrijdag 8 maart.
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Onderwijsontwikkeling – directe instructiemodel
In Seinvlag 14 heb ik u geïnformeerd over ons nieuwe kwaliteitszorgsysteem. Middels dit
systeem houden we zicht op de door ons geleverde onderwijskwaliteit en benodigde
ontwikkelingen om die kwaliteit te optimaliseren. Als eerste speerpunt hebben we gekozen
voor het doorontwikkelen van het werken met het directe instructiemodel. In januari hebben
we hier een studiedag over gehad en inmiddels wordt er in alle groepen op een bij de kinderen
passende manier aandacht aan het benoemen en visualiseren van het leerdoel van een les
besteed. Bij de kleuters staat het doel bijvoorbeeld op de gemaakte werkjes vermeld en bij de
groepen 3 tot en met 8 staat op het bord wat de kinderen gaan maken, maar ook wat ze hier
van leren. Op deze manier kunnen de kinderen zich focussen op de kern van een les. Dit levert
mooie inzichten op. Zo benoemde een leerling dat hij het uitrekenen van keersommen lastig
vond, maar dat hij het doel van de les wel had behaald, want hij kon de grote keersommen
goed splitsen in kleinere keersommen. Een mooie boost voor zijn zelfvertrouwen!
Naast het leerdoel ligt de nadruk ook op het actief betrekken van de leerlingen bij het
activeren van de voorkennis. Bij de kleuters zijn we aan het toewerken naar het aanbieden
van activiteiten in kleine kringen, waardoor de kinderen meer inbreng kunnen hebben. Vanaf
groep 3 wordt inmiddels onder andere gebruik gemaakt van wisbordjes, zodat niet één kind
maar alle kinderen het antwoord op een vraag van de leerkracht kunnen geven. Dit levert de
leerkracht in korte tijd veel informatie op, waardoor hij/zij de instructie beter af kan stemmen
op de aanwezige voorkennis.
Iedere week wisselen de leerkrachten hun ervaringen uit, waardoor ze elkaar op ideeën
brengen. Een volgende stap is het verrijken van de instructiefase van de les.

Circus ‘t Kofschip
Wellicht heeft u de berichten op Facebook gezien: op 19 en 20 februari hebben de kinderen
van de groepen 1 t/m 3 een circusvoorstelling gegeven. Na weken van voorbereiding hebben
de kinderen zelfs drie keer hun show opgevoerd. Eerst voor de opa’s, oma’s, broers en zussen.
Deze broers en zussen waren zo enthousiast dat ze vonden dat alle kinderen de voorstelling
moesten zien. Zo werd er dinsdagmiddag een extra voorstelling voor groep 4 t/m 8 ingelast.
En woensdagochtend hebben de vaders en moeders kunnen genieten. School gaat over veel
meer dan taal en rekenen: jezelf presenteren, je verplaatsen in een ander (dier,
circusdirecteur, artiest, geluidsman) en deze rol invulling geven, zorgen voor een ander door
popcorn te maken en uit te delen, samenwerken om de act tot een succes te maken… Gelukkig
hebben we de foto’s en filmopnames nog! Wat een succes was dit! Hulpouders, nogmaals
bedankt!
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Gebruik fietsenstalling medewerkers
Enkele maanden geleden is in de fietsenstalling aan de wegzijde een hek geplaatst om een
fietsenstalling voor de medewerkers van beide scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal te
creëren. Deze week is de juiste cilinder in het slot van deze stalling geplaatst. Hierdoor zal de
stalling na de voorjaarsvakantie alleen nog toegankelijk zijn voor de medewerkers.

Vakantierooster schooljaar 2019 - 2020
De vakanties voor schooljaar 2019 – 2020 zijn bekend. Voor de zomervakantie zullen ook de
studiedagen worden vastgesteld. U ontvangt hierover later bericht.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Verlengde meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19-10-19 t/m 27-10-19
21-12-19 t/m 5-1-20
22-2-20 t/m 1-3-20
10-4-20 t/m 13-4-20
20-4-20 t/m 1-5-20
4-5-20 t/m 5-5-20
21-5-20 t/m 24-5-20
30-5-20 t/m 1-6-20
18-7-20 t/m 30-8-20

Data Avondvierdaagse
Twee oplettende ouders wezen mij op het volgende: in tegenstelling tot wat in onze
jaarplanning op de site staat, is de Avondvierdaagse dit jaar niet van maandag 3 juni tot en
met donderdag 6 juni, maar van maandag 20 mei tot en met donderdag 23 mei.
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