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Kalender oktober

Start schooljaar 2021-2022

6 oktober
Start kinderboekenweek
Boekenmarkt

Wat een fijne start van het schooljaar hebben we achter de rug! We komen
gelukkig ook weer wat meer in verbinding met jullie. Het virus heeft er de
afgelopen vijf weken niet voor gezorgd dat kinderen of leerkrachten thuis
kwamen te zitten. We zijn op volle sterkte.

15 oktober
Jaarlijkse boekenmarkt
(leerlingen)
18 - 24 oktober
Herfstvakantie
25 oktober
Studiedag: alle kinderen vrij

Complimenten voor de wijze waarop wordt omgegaan met het naar school
brengen van de kinderen! Wij hebben dit in ons team geëvalueerd en besloten dat
alle ouders 1 x per week hun kind(eren) naar de groepsruimte mogen brengen.
Dus ook de ouders van leerlingen van de groepen 7, 7-8 en 8 zijn binnen welkom.
Het verzoek blijft om vooral de drukte te vermijden en een goede dag te kiezen.
Deze regeling geldt voor iedereen voor het hele jaar.

Fietsen parkeren
Willen jullie ervoor zorgen dat er geen fietsen worden gestald tegen de muur
tussen de achteringang en groep 1-2D (hoek Lijsterstraat-Havikstraat)? De
kleuters lopen daarlangs en de stoep is heel smal.

Aanmelden broertje-zusje
Let op: het aannamebeleid is veranderd!
Wilt u uw kind aanmelden voor onze school?
Doe dit in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt. Het aanmeldformulier staat
op: naardebasisschool.utrecht.nl.
De voorrangsregel voor broertjes en zusjes is alleen geldig bij aanmelding in
het kwartaal dat uw kind 3 jaar oud wordt!
Een vooraanmelding of belangstellingsregistratie die u rechtstreeks naar ons heeft
gestuurd, is niet meer geldig.

Kinderboekenweek
Van 6 tot en met 17 oktober is het Kinderboekenweek, met als thema ‘Worden
wat je wil’. Wij besteden daar op De Koekoek uiteraard aandacht aan. Op
woensdagochtend 6 oktober is er een gezamenlijke start. Bij binnenkomst zijn
alle leerkrachten als personages uit boeken verkleed. Om 8.30 uur starten de
leerkrachten met voorlezen in hun eigen groep.
Op woensdag 6 oktober is ook de ‘boekenwinkel’ van Boekhandel van Kralingen
aanwezig op onze school. Iedere groep koopt een boek voor in de klas. Na
schooltijd is er gelegenheid om samen met eigen kinderen boeken te kopen. Dit
kan vanaf 12.30 uur. Betalen het liefst contact, pin is eventueel ook mogelijk.
Gedurende de week is er in de klas extra aandacht aan lezen. Op vrijdagmiddag
15 oktober is onze jaarlijkse boekenmarkt. Leerlingen vanaf groep 5 mogen dan
hun ‘oude’ boeken en strips verkopen. Boeken mogen maximaal 50 cent kosten.
Alle leerlingen mogen 2 euro meenemen naar school om boeken te kopen. Fijn als
de kinderen een extra tas mee naar school nemen.
In de grote hal bij de entree komt een zwerfboekenkast te staan. Deze wordt op
dit moment gemaakt. Het idee is dat kinderen daar boeken kunnen achterlaten
die ze niet meer lezen of niet hebben verkocht tijdens de boekenmarkt. Andere
kinderen kunnen deze dan meenemen of omruilen.
We kijken uit naar een week vol leesplezier!
Namens de werkgroep taal,
Inge, Ingrid, Ayse en Lianne

Nacht van de vluchteling
Na op school actie te hebben gevoerd met zelfgemaakte posters en flyers, deed
groep 8 van 7/8 begin september mee aan de nacht van de vluchteling. 20
kilometer liepen ze maar liefst en ze haalden daarmee 3400 euro op! “Dat
hebben we aan de organisatie gegeven. Die kunnen er dingen voor kopen en dat
geven ze dan aan vluchtelingen om ze te steunen. Het was op sommige stukken
best wel spannend en heel donker. We vonden het heel leuk en bijzonder om
hieraan mee te doen en om zoveel geld op te kunnen halen voor het goede doel.”

Afwezigheidmelding via Parro
Vanaf heden is het mogelijk om de afwezigheid van uw kind vanwege
ziekte/artsenbezoek te melden via Parro. Zo houden wij het overzicht waar de
kinderen zijn.
Hoe werkt het?
In deze video leggen we stap voor stap uit hoe u uw kind ziekmeldt, en ook weer
beter meldt.
Belangrijk om te weten
We verzoeken u dit te doen vóór 8.00 ’s morgens
Meldt uw kind voor 1 dag ziek en herhaal dit als hij/zij langer afwezig is.
Als uw kind weer beter is, dient u dit ook via dezelfde app te melden.
Wanneer uw kind niet ziek wordt gemeld en wel afwezig is zullen wij
contact opnemen om te kijken waar uw zoon/dochter is.
LET OP: het aanvragen van buitengewoon verlof dient nog steeds te
gebeuren via het daarvoor bestemde formulier. Deze kunt u vinden op onze
website óf via de parro-app en dan het kopje 'buitengewoon verlof'.
Vragen?
Stuur ons een mail via ict.koekoek@spoutrecht.nl

Hoofdluis
Luis in je haar? Kammen maar! Dat is de boodschap die we u mee willen geven.
Regelmatig uw kind(eren) controleren, zorgt ervoor dat een snelle behandeling
mogelijk is en dat de verspreiding minder snel gaat. Dit vraagt een goede
samenwerking tussen de school en ouders. Helpt u mee?
Op De Koekoek werken vanuit ons protocol. U treft het aan in de bijlage.

Aanvullende informatie betreffende Corona
vanaf 25 september 2021
In het basisonderwijs vervalt het quarantaineadvies voor de hele klas bij
een besmette leerling. Het advies om bij klachten te testen bij de GGD,
blijft gelden. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe
allemaal naar school. Eventueel geldt een uitzondering voor kinderen die in
de privésfeer in nauw contact zijn geweest. De advisering hierover loopt
altijd via de GGD. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep
kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig
een quarantaine- en testadvies voor de hele groep of klas. (PO-raad)
Het is bij een individuele besmetting niet nodig contact op te nemen met
de GGD. Het nagaan of er in de privésfeer nauw contact is geweest, is niet
aan de school.
Wij vragen om bij een besmetting van jullie kind(eren), de ouders van
kinderen met wie in de privésfeer nauw contact is geweest, te informeren.
Afstandsonderwijs: ‘Scholen zijn niet verplicht om afstandsonderwijs te
bieden aan een leerling die kortdurend ziek thuis is, dus ook niet aan een
individuele leerling die door aan Covid-19 gerelateerde ziekte of
quarantaine tijdelijk geen fysiek onderwijs kan volgen.’
We bespreken op dit moment in onze minibouwen op welke manier we
individuele gevallen toch kunnen ondersteunen als zij thuis komen te
zitten.

Kerstmusical
Dit jaar voeren we een kerstmusical op! Kinderen van de groepen 5 t/m 7 kunnen
zich hiervoor aanmelden als ze mee willen doen.
De repetities starten na de herfstvakantie en vinden plaats op school op de
vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 uur. De uitvoeringen zijn op donderdag 23
en vrijdag 24 december. Donderdag voor onze leerlingen en vrijdag voor de
ouders. De musical wordt begeleid door Meike Veenhoven (dirigent van het
Koekoekskoor) en Fee van der Poel (moeder van Pauline, Sanne en Annemijn).
Meike tekende voor de muziek en Fee voor het script.
Deze activiteit is een buitenschoolse activiteit en de kosten voor deelname
bedragen 100,- tot 120,- euro, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Indien
deze kosten voor u bezwaarlijk zijn, kan de U-pas worden ingezet en kan in
overleg met John Jansen worden gesproken over een eventuele schoolbijdrage.
Heeft uw kind belangstelling? Geef hem/haar dan op voor een gratis proefles op
vrijdag 8 oktober van 16.00 tot 17.00 uur. Stuur een mailtje naar
info@meikeveenhoven.nl met voor- en achternaam kind en de groep.

Vanuit de TSO
De Tussenschoolse Opvang is dit schooljaar weer als vanouds gestart. Vanwege
alle versoepelingen mogen we weer met elkaar samen spelen! Superfijn, maar het
levert hier en daar ook een vraagstuk op. Want met elkaar buiten spelen vraagt
ook om rekening met elkaar te houden, en daar waar je gewend was om heel veel
ruimte te hebben kom je elkaar nu eerder tegen. Om botsingen en valpartijen op
ons plein te voorkomen maken we goede afspraken met de kinderen.
Het zou fijn zijn als u hier thuis ook aandacht aan zou willen besteden. We
merken dat stoeien en vooral grenzen aangeven een terugkerend onderwerp is na
de TSO. Het kan helpen als u het met uw kind praat over wat nu stoeien en wat
vechten is. Wanneer is het voor jou of de ander niet meer fijn? En wat doe je
dan? Leuk om jullie input erbij te betrekken!
Daarnaast hebben we met de groepen nagedacht over wat zij graag willen hebben
om mee buiten te kunnen spelen. Dit heeft inmiddels veel leuke ideeën
opgeleverd waar we mee aan de slag gaan. Ook de activiteiten proberen we
zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Jammer genoeg is dit vanwege een
tekort aan collega's niet altijd mogelijk en daarom blijven we hard op zoek naar
nieuwe mensen die het leuk vinden om mee te werken!
Kent u iemand die het leuk vindt om tegen een kleine vergoeding een aantal
workshops bij ons te geven? Dan horen we dat heel graag! Het kan sport zijn,
creatieve activiteiten, drama of dans, of misschien hebben jullie wel een ander
talent in jullie omgeving die dat graag met onze kinderen deelt. Mocht dat het
geval zijn dan, mail ons dan: m.hielkema-vanzeumeren@ludens.nl
Namens het team,
John Jansen

Copyright © 2021 ouderberichten@obsdekoekoek.nl, All rights reserved.
Website: www.obsdekoekoek.nl
Twitter: @OBSDekoekoek

Afmelden van deze mailinglist
Instellingen wijzigen

RSS

