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Kalender november
2 november
Start IPC thema 2
4 november
Studiedag groepen 1 t/m 4
13 november
Einde Blok 2: we lossen
conflicten zelf op
16 november
Start Blok 3: We hebben oog
voor elkaar
18 november
Koekoekshow
va 23 november
Kindgesprekken

Beste ouder, verzorger,

Studiedag woensdag 4 november
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn woensdag vrij. De leerkrachten van deze
groepen werken dan aan een doorgaande lijn betreffende het spelend leren in
deze groepen.

Leerlingenraad & Kindredactie
Op vrijdag 16 oktober zijn de leerlingenraad en de kindredactie weer gestart.
Twee zeer gemotiveerde groepen leerlingen die zich willen inzetten voor De
Koekoek.
De leerlingenraad denkt na over hoe ze de school nog beter en mooier kunnen
maken. Dit schooljaar buigen zij zich over: ‘Wij zorgen voor de omgeving’. Dit
omdat we zien dat er in de school heel slordig wordt omgegaan met de
materialen. Boeken zonder kaft, potloden al na een dag kwijt, rommel in de
gangen, vieze wc’s, etc. Daarnaast organiseert de leerlingenraad de
Koekoekshow, die er dit jaar dankzij corona iets anders uit ziet.
De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit de volgende leerlingen:
Bente & Sena uit groep 5
Louke & Pepijn uit groep 5/6
Mathieu & Pien uit groep 6
Nour & Gijs uit groep 7
Jip & Myrthe uit groep 7/8
Brent & Jonah uit groep 8
De leerlingenraad heeft besloten om de rol van notulist te laten rouleren. Pien
neemt de eerste periode de rol van voorzitter op zich. Via de ouderberichten
geven we jullie af en toe een update vanuit de beide organen.

Mediatoren
Sinds de herfstvakantie zijn er ook weer mediatoren op het plein aan het werk.
Zij helpen de leerlingen bij het oplossen van conflicten en zijn herkenbaar aan
hun gele petten. De mediatoren zijn hiervoor getraind en hanteren een vast
stappenplan vanuit de Vreedzame School. We zijn heel blij en trots dat we dit
jaar een groep van 21 enthousiaste mediatoren aan jullie voor kunnen stellen:
Nina, Hendrik, Blanca, Cooper, Brent, Renske, Sophie, Yousra, Safi, Joek,
Moira, Nola, Sweder, Siebe, Myrthe, Rens, Torre, Jip, Rover, Sam en Yula!

Hoe en wat communiceren we
aangaande Covid-19?
Algemene lijn is dat we de ouders niet informeren over een positieve
testuitslag van ouders (ervan uitgaande dat ze niet op school zijn geweest),
uiteraard worden dan wel volgens de richtlijnen de kinderen gedurende
een bepaalde periode thuisgehouden.
Over positief geteste kinderen worden, na overleg met de betreffende
ouders, specifiek de ouders van de bepaalde klas geïnformeerd, zonder de
naam van het kind te noemen.
Bij positief geteste leerkrachten worden, na overleg met de leerkracht, de
ouders van die klas geïnformeerd. Dit kan niet anoniem; het is natuurlijk
meteen bekend wie het betreft.
De ouders van andere groepen worden meer in algemene zin geïnformeerd.

Ophalen achterplein
Allereerst complimenten aan alle ouders aangaande het brengen (en naar school
laten gaan) van onze kinderen. We zien dat alle kinderen om 08.30 uur op school
zijn. Top.
Nog wel een verzoek:
we willen de kinderen van de groepen 1-2 graag om 08.15 uur ontvangen.
Deze groepen starten nl het onderwijs om 08.20 uur en zijn ook om 14.50 uur
klaar. Dan worden ze opgehaald om naar de BSO of naar huis te gaan. Ouders van
de groepen 1-2: graag om 14.55 uur op het voor- en achterplein aanwezig zijn.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen om 08.20 uur naar binnen en zijn om
15.00 uur klaar.
Verzoek om op het voor- en achterplein 1,5 meter afstand te bewaren en als u uw
kind(eren) heeft ontvangen direct het plein te verlaten.
We zien dat er op dit moment te veel ouders “blijven hangen”.
Heel begrijpelijk maar graag direct richting huis (en speelafspraken maken op een
andere manier). Dank hiervoor.

Covid-19 subsidie
Vanuit de overheid is ons de mogelijkheid geboden om subsidie aan te vragen voor
leerlingen die door deze coronacrisis zich minder goed hebben kunnen
ontwikkelen. Wij hebben onze aanvraag gehonoreerd gekregen voor de periode
oktober 2020- juli 2021.
We zetten de subsidie in voor het geven van extra ondersteuning bij lezen,
rekenen, begrijpend lezen, spelling, voorbereidend lezen en voorbereidend
rekenen. De leerkrachten hebben doelen geformuleerd voor de betreffende
leerlingen en zullen die doelen regelmatig evalueren en de ouders hiervan op de
hoogte stellen.
Daarnaast gaan we wat extra materiaal aanschaffen waarmee leerlingen de
leerstof extra kunnen oefenen. In de uitvoering van de ondersteuning maken we
gebruik van Annouska van den Dungen en Joke Lommen (medewerkers van
kinderopvang) aangevuld met Melanie Molenaar (leerkracht).
Indien uw kind extra ondersteuning krijgt, hoort u dit van de groepsleerkracht.
Aan hem/haar kunt u ook eventuele vragen stellen t.a.v. de vorderingen
(ontwikkeling).

Bericht van de MR
Afgelopen vergadering hebben we als MR onder andere teruggekeken op de start
van dit schooljaar en gesproken over de TSO en het vernieuwde aannamebeleid.
De nadruk lag op het jaarplan 2020/2021.
Ondanks deze lastige periode is het ook dit schooljaar van groot belang de doelen
en ambities duidelijk vast te stellen en te behouden. Hierin hebben we wel
aangegeven dat de prioritering met name dit jaar duidelijk moet worden
vastgesteld.
Bent u geïnteresseerd in een uitgebreid verslag van wat er is besproken dan kunt
u de notulen raadplegen op de website van OBS de Koekoek.
Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door ons aan te
spreken of stuur een bericht naar mr.koekoek@spoutrecht.nl
Namens de MR,
Sylvie Lanning (ouder)
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