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Nieuwsbrief 16 

donderdag 9 januari 2020 
 
Nieuwjaarskoffieochtend 
Graag nodigen wij u uit voor onze 
Nieuwjaarskoffieochtend op vrijdag 10 
januari.   
U bent vanaf 8.15 uur welkom in de hal om 
elkaar de beste wensen te wensen 
en  gezellig met elkaar bij te kletsen onder 
het genot van een kopje koffie of thee. 
Deze koffieochtend liggen er posters 
waarop u uw nieuwjaarswens of goede 
voornemen kunt opschrijven.  
Wij hopen u allen te zien!  
Juf Mariska en Meester Rinke namens de 
Ouderraad.  

 
 
Nieuwe cursus taal en 
ouderbetrokkenheid op ’t Koggeschip 
Op dit moment volgen een aantal ouders 
een Nederlandse taalcursus op ’t 
Koggeschip op de maandag- en 

donderdagochtend. Op maandag 20 
januari is de laatste les.  
Gelukkig kunnen ouders doorgaan met de 
vervolgcursus. Wilt u dit, dan kunt u dit 
vertellen aan Donald, de cursusleider. 
  
Wilt u starten met een cursus dan kunt u 
zich aanmelden met een 
aanmeldformulier. Die vindt u in de bijlage, 
net als de flyer.  
Het aanmeldformulier  kunt u inleveren bij 
de balie. Graag zo snel mogelijk. In ieder 
geval voor 17 januari.  
 
Op donderdag 23 januari  worden er 
intakegesprekken gehouden met nieuwe 
cursisten die zich aangemeld hebben. Op 
maandag 27 januari is er voor iedereen les.  
 
 
Staking 

De onderwijsvakbonden hebben 
opgeroepen tot een landelijke 
onderwijsstaking op donderdag 30 en 
vrijdag 31 januari. 
De stichting waar ook ’t Koggeschip bij 
hoort, stichting KBA Amsterdam Nw West, 
geeft gehoor aan deze oproep. 
Dit betekent dat alle scholen van de 
stichting, en dus ook ’t Koggeschip op 
donderdag 30 en vrijdag 31 januari 
gesloten zijn. 
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Toetsen 
De komende weken worden weer de CITO 
toetsen afgenomen in de groepen 3 tot en 
met 8.  
In groep 3 tot en met 8 komen onderdelen 
aan de orde als rekenen, begrijpend lezen 
en technisch lezen. De resultaten van de 
toetsen worden gebruikt om ons onderwijs 
nog beter af te stemmen op de behoeftes 
van de kinderen. In het rapport ziet u hoe 
uw kind de toetsen heeft gemaakt. Tijdens 
de rapportbespreking kunt u hierover met 
de leerkracht in gesprek. De 

rapportbespreking voor de kinderen in 
groep 3 tot en met 7 is op 11 februari 2020. 
de kinderen hebben die dag geen school. 
 
Rapportgesprek groepen 1-2 
Natuurlijk worden alle ontwikkelingen van 
de kleuters heel goed bijgehouden en in 
een rapport geschreven. Voor de ouders 
van de kinderen van de groepen 1-2 zijn de 
rapportgesprekken op 22 januari. De 
kinderen zijn die dag vrij. 
 
Adviesgesprekken groepen 8 
Op 28 januari zijn de kinderen van de 
groepen 8 vrij. Die dag zullen de 
adviesgesprekken zijn. Kinderen van groep 
8 worden met hun ouder(s) verwacht op  
school. Er wordt een intekenlijst  
opgehangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGEN 
-bijlage flyer Nederlandse taalcursus voor 
ouders 
-bijlage aanmeldformulier Nederlandse 
taalcursus voor ouders 
  
BELANGRIJKE DATA 
Alle belangrijke data van dit schooljaar kunt u ook 

terugvinden in de Social Schools kalender! 

-10 januari nieuwjaarskoffieochtend 
-21 januari studiedag kinderen vrij 
-22 januari rapportgesprekken voor ouders 
  van de groepen 1-2 
-23 januari intakegesprekken met nieuwe  
  ouders voor de cursus taal- en ouder- 
  betrokkenheid 
-27 januari start taalcursus 
-28 januari adviesgesprekken voor de  
 ouders en kinderen van de groepen 8 
-30 en 31 januari school is gesloten i.v.m. 
  onderwijsstaking 
-11 februari rapportgesprekken voor de  
 ouders van de groepen 3 tot en met 7 


