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Beste ouder(s)/verzorger(s),
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Bijgaand treft u de zeventiende Seinvlag. In de
Seinvlag vindt u belangrijke informatie vanuit de
directie van obs ’t Kofschip.
In deze editie komt aan de orde:
-

Invulling vacature ib (interne begeleiding)
Activiteitenaanbod Suppord

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

Invulling vacature ib (interne begeleiding)
Op 8 februari 2019 heb ik u geïnformeerd over het vertrek van onze intern begeleider juf
Marloes. Per 1 april zal zij als ambulant begeleider gaan werken bij Auris. De afgelopen weken
heeft het sollicitatieproces rondom haar opvolging plaatsgevonden. Deze week is dat proces
afgerond en ik vind het erg fijn u mede te kunnen delen, dat juf Marinka de leerlingenzorg
binnen onze school op zich zal nemen. In het stukje hieronder zal juf Marinka zich voorstellen.
In verband met de overdracht zal juf Marinka in de weken van 18 maart en 25 maart al samen
met juf Marloes op school aanwezig zijn. Net als juf Marloes zal juf Marinka haar ibwerkzaamheden voor ’t Kofschip combineren met ib-werkzaamheden voor de Wielen. Op
dinsdag 26 maart is juf Marloes voor het laatst bij ons op school.
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Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Marinka Naafs. Ik heb opgegroeid
in Papendrecht. Ik ben begonnen met lesgeven in het voortgezet
onderwijs op het Willem de Zwijger College. Vervolgens ben ik toch in het
basisonderwijs gaan werken, omdat ik het leuk vind om meerdere vakken
over te brengen aan de leerlingen. Ik heb in meerdere leerjaren
lesgegeven.
De afgelopen 8 jaren heb ik met enorm veel plezier op basisschool de Viermaster gewerkt. De
laatste jaren, na mijn master studie, ben ik daar de rekenspecialist, plusgroep leerkracht en
(vanaf augustus) bovenbouwcoördinator geweest. Ik houd veel van mijn werk en hoop ook
op ‘t Kofschip en de Wielen weer veel kinderen te mogen ondersteunen bij hun ontwikkeling.
Naast mijn werk ben ik ook moeder van drie tieners. Ik houd ervan om hard te lopen en te
skeeleren. Wellicht ziet u me weleens voorbij stuiven. U kunt me altijd benaderen voor vragen.
Ik ga drie en een halve dag werken. Deze tijd wordt verdeeld over beide scholen. De komende
weken zal ik meelopen met juf Marloes. Ik heb er heel veel zin in!

Activiteitenaanbod Suppord
Eind januari 2019 is het jeugd- en jongerenwerk Papendrecht onder de nieuwe naam Suppord
verhuisd naar Boeieraak 1 te Papendrecht. Op de site www.suppord.nl vindt u hierover meer
informatie en maken de medewerkers het activiteitenaanbod bekend. Zo wordt er in april een
gratis weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ voor kinderen van 8 t/m 12 jaar georganiseerd.
Vanaf 1 mei worden er Cruyff Court toernooien gehouden e.d. Kijk voor het actuele aanbod
en eventuele kosten op https://suppord.nl/activiteiten.
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