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Overzicht kalender
DATUM

ACTIVITEIT

1 t/m 7 oktober
Woensdag 3 oktober

Week van de Opvoeding (zie info bij ingangen van de school)
Dalton studiedag Leerlingen zijn gehele dag vrij
Start Kinderboekenweek; thema Vriendschap
Dierendag
Oud papier
Afsluiting Kinderboekenweek
Start herfstvakantie
schoonmaakavond
Oud papier
Team Daltoncongres: alle leerlingen vrij
Sint Maarten
Oudergesprekken op uitnodiging
Maandsluiting groep 8 (meer info volgt)

Donderdag 4 oktober
Dinsdag 9 oktober
Vrijdag 12 oktober
Vrijdag 19 oktober
Woensdag 31 oktober
Dinsdag 6 november
Woensdag 7 november
Zondag 11 november
19 t/m 23 november
Vrijdag 23 november

Schooljaar 2018-2019…..de Koggekanjers 

Ans, Lucy, Marije, Doete, Geertje, Ilona, Greetje, Johannes Nynke, Hilda, Franciska, Conny
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Geboorte
Altijd weer een wonder: In de zomervakantie zijn meester Johannes en zijn
vrouw Femke ouders geworden van een prachtig lief famke, JUNE genaamd.
Op het geboortekaartje staat het al verwoord: “De wereld is mooier nu jij bij
ons bent”. Gefeliciteerd Johannes en Femke!

Even voorstellen…
Mijn naam is Cora Ietswaart, ik ben 48 jaar. Sinds mijn opleiding aan de ALO te Groningen
ben ik dit jaar al 25 jaar werkzaam als vakleerkracht, met specialisatie Motorisch Remedial
Teacher.
Tevens ben ik werkzaam op de RSG als docent LO en bij de NHL en Hanzehogeschool.De
Kogge ken ik als ouder sinds 2001. Onze oudste zoon Jesper kwam toen als kleuter aan
boord van de Kogge. Nu is hij al bezig aan zijn laatste jaar van de studie Economie. De tijd
vliegt veel te snel.
Na Jesper kwamen ook Yvar (19 jaar) en Dagmar (16 jaar) op de Kogge.
Ik heb heel veel zin in het geven van de gymlessen. Op maandag aan de groepen 5b/6a en 8,
op vrijdag aan groep 5b/6a en groep 4/5a.
Het jaar zal gevuld worden met verschillende activiteiten uit het turnen, spel (de balsporten), stoeispelen en
atletiek. Doel: de kinderen plezier laten ervaren in bewegen en sport. Zodat ze hun leven lang willen blijven
bewegen en sporten omdat ze dat leuk vinden. Plezier alleen is voor mij echter niet genoeg. Ik doe elke les mijn
best om de kinderen zo veel mogelijk te leren, zodat ze ook goed kunnen bewegen.
De ontvangst van de collega’s was erg warm en welkom. Het voelt eigenlijk al helemaal als thuis.
Ook de start met de kinderen vond ik heel plezierig. Ik hoop dat uw kind al met enthousiaste verhalen thuis
gekomen is!
Sportieve groeten en wellicht tot ziens op school!

Oproep vanuit de ouderraad:
Beste ouders,
Elk schooljaar worden er veel extra activiteiten georganiseerd op school door de Ouderrraad (OR). Je
kunt hierbij onder andere denken aan het Sinterklaasfeest, Kerstviering en Avondvierdaagse.
De Ouderraad bestaat uit ouders van zowel de onder- als bovenbouw. Wegens de verhuizing van een
van onze leden, zijn we weer op zoek naar een nieuw OR-lid.
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Lijkt het je leuk om ons te komen helpen of wil je nog wat meer informatie, mail dan je gegevens naar
or.kogge@gearhing.net en dan nemen we zo snel mogelijk contact op.

V.l.n.r. staand: Jelmer, Nick, Mark ,Niels
V.l.n.r zittend: Ans, Claudia, Wendy, Margot en ??????

Kennismaken met de Ouderraad
Hoi, ik ben Jelmer en sinds september zit ik in de OR. Vlak voor de zomer ben ik
hiervoor gestrikt. De OR is ondersteunend aan het team en zorgt samen met hen voor
allerlei activiteiten voor alle kinderen. Ik vind het leuk om hier mijn bijdrage aan te
leveren. Maar wie ben ik? In maart 2017 ben ik met Marrigje en onze kinderen Silke
en Juliët (groep 4 & 1) vanuit Sneek in IJlst komen wonen. In onze vrije tijd mogen we
graag op het water zijn met ons bootje dat hier in IJlst ligt. Daarnaast sta ik zelf nog
wel eens op een surfplank als het weer en tijd het toelaten. Ik hoop dat we samen
met team, OR en ouders de leuke activiteiten kunnen voortzetten. Mocht je tips
hebben of ook graag iets willen doen, schiet me aan.
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Hallo allemaal. Ik ben Niels van Marle, 37 jaar oud, getrouwd met Femke en trotse vader van drie
kinderen. Tijn zit in groep 5, Anna in groep 2 en Floris is net begonnen op de peuterschool. We wonen
sinds anderhalf jaar in IJlst, met heel veel plezier.
Onze kinderen hebben het ontzettend naar hun zin op De Kogge en ik heb veel zin om de komende jaren
een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen binnen de OR.
In het dagelijks leven ben ik freelance sportjournalist en eindredacteur voor diverse kranten in NoordNederland.

Ik ben Claudia, 33 jaar, getrouwd en woon al 26 jaar in IJlst.
Wij hebben 2 zoontjes 1 van 5 jaar, Daan zit in groep 2 en Levi van 3 jaar.
Wij hebben al bijna 10 jaar een eigen kapsalon in IJlst waar ik altijd graag naar
toe ga, het is meer hobby dan werken.
Op school is veel nieuw voor mij en ik heb dan ook zin om mij voor 100% in te
zetten en de school te kunnen onder steunen waar ik kan.
Ik hoop dat ik de komende jaren een waardevol or lid kan zijn voor jullie.

Oud papier en Stichting Voorzieningen
Afgelopen schooljaar is er weer met veel succes oud papier opgehaald voor de school!
Iedereen hartelijk dank voor alle moeite die er is gedaan om op maandagochtend het
papier op school te brengen en de keren dat er ’s avonds het papier in de wijken van IJlst
is opgehaald.
Dankzij deze inspanningen is er afgelopen jaar een bedrag van zo’n € 1.850,-- opgehaald dat we hebben kunnen
gebruiken voor een ondersteunende of faciliterende activiteit binnen school. Afgelopen jaar is er een aardig
bedrag gebruikt voor het leerplein. Het budget vanuit de Gearhing was niet toereikend om de volledige kosten te
dragen, daarom heeft school een verzoek ingediend bij de Stichting. Aangezien het leerplein voor alle leerlingen
is, hebben we als bestuur besloten dit verzoek in te willigen. En wat ziet het leerplein er gaaf uit!
Aankomend jaar hopen we dat we wederom met z’n allen door het ophalen van het oud papier in IJlst een mooi
bedrag binnen zullen halen en dat elke ouder een steentje wilt bijdragen om dit voor elkaar te krijgen! Dan
kunnen we aankomend jaar wederom iets aanschaffen of faciliteren waar onze kinderen gebruik van kunnen
maken.
Voor nu nogmaals ontzettend veel dank voor de inzet van afgelopen jaar!
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Oproep: vuile was zoekt vrouw/man 
Hierbij een oproep vanuit het team: onze vaste ‘waskracht’ heeft na vele jaren wasjes gedraaid te
hebben (waarvoor onze hartelijke dank!) aangegeven hiermee te stoppen.
Wij zijn nu opzoek naar iemand die de thee- en handdoeken van school (2 x per maand) wil wassen
(tegen onkosten vergoeding).
Zeg je :”Ja!”….meld je dan even bij Conny of mail naar conny.jansen@gearhing.net
Alvast dank!

Koffieochtenden
Hier een overzichtje van de koffieochtend in die dit schooljaar gepland staan. Op verzoek zijn de
koffieochtenden niet meer alleen op vrijdagochtend!
Noteer de data vast in de agenda en hopelijk tot dan!

Wanneer?
Vrijdag 28 september
Dinsdag 8 januari
Donderdag 21 maart
Woensdag 29 mei

Onderwerp:
Logopediste Heidi Salverda
School- maatschappelijk werkster en
Schoolverpleegkundige: wat doen zij?
Opvoeden en multimedia
Dalton….weer een jaar verder!
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Even een mooi plaatje….
De Gouden Weken: een gezamenlijke picknick bij de molen en fontein!

