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Kalender april

Vertrek Sandra van Draanen

5 april
Tweede paasdag

Sandra verlaat De Koekoek en groep 1-2C per 1 mei. Helaas heeft zij een andere
baan aanvaard buiten het primair onderwijs en onderstaand geeft zij jullie uitleg
over de door haar gemaakte keuze.

12 april
Start blok 5: we dragen
allemaal een steentje bij
13 april
Centrale eindtoets groep 8
14 - 23 april
Kampdagen groepen 3 tot 6
26 april
Meivakantie

“Het aanvaarden van een andere baan voelt enerzijds als verdrietig omdat het
betekent dat ik afscheid neem van jullie, maar anderzijds is het ook spannend en
mooi omdat ik een nieuw avontuur aanga.
Ik ben benaderd door een organisatie die op zoek was naar deelnemers voor een
werk- leertraject voor pas afgestudeerde studenten van de master Educational
Sciences. Uit nieuwsgierigheid heb ik meegedaan aan een strenge
selectieprocedure en ben ik geselecteerd om mee te doen aan het werkleertraject. Ik heb de lastige beslissing genomen om De Koekoek te verlaten en
een nieuw avontuur aan te gaan. Het nieuwe avontuur zal plaatsvinden bij
Triamfloat. Daar word ik opgeleid en ga ik aan het werk als onderwijskundig
consultant. Ik houd mij bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van praktische
leeroplossingen.
De keuze om het onderwijs te verlaten en vroegtijdig mijn lieve klas achter te
laten, is heel lastig voor mij geweest. Het werken op de Koekoek met mijn
gedreven collega’s en in mijn fantastische groep is iets waar ik veel waarde aan
hecht en plezier aan beleef. Ik denk echter dat ik later spijt krijg als ik nu de
kans niet grijp om de onderwijskundige wereld te ontdekken.”

Vacature minibouw 7-8
Rene Fikkert (leerkracht groep 8) verlaat per 1 september 2021 De Koekoek. Hij
heeft er dan bijna achttien jaar op zitten en gaat met ‘pensioen’. Hierdoor
ontstaat er een vacature in de minibouw 7-8. De vacature staat vanaf dit
weekend online op de SPO-website. De procedure is in gang gezet en wij
verwachten deze voor de meivakantie af te ronden. Wij houden jullie op de
hoogte.
Mogelijk weten jullie kandidaten die ons team kunnen versterken? Wij houden
ons aanbevolen.

Vanuit de TSO
Ondanks de uitdagingen waar we door corona voor staan, draaien we de TSO nog
steeds door. Onze vrijwilligers waren echte redders in nood zodat we bij
afwezigheid van een vaste PM'er de groep altijd goed hebben kunnen opvangen.
Dit zorgde wel voor minder activiteitenaanbod maar dankzij de inzet van Adam
bieden we toch nog inspirerende muziekworkshops aan kinderen van de groepen
4, 6, 7/8 en 8. We mixen de groepen niet, dus in hun eigen bubbel bieden we ze
zo toch nog iets extra's.

Adam verteld graag nog iets over zichzelf:
“Mijn naam is Adam Thomassen en werk bij de Stadsschouwburg als muzikant en
liedjesschrijver voor Radio 5. Sinds begin maart ben ik met veel plezier
vrijwilliger bij De Koekoek. Je ziet mij op de dinsdag en donderdag. Ik
ondersteun het team en de kinderen door o.a. muziekworkshops te geven maar
ook met het dagelijkse schoonmaakwerk."

Informatieuitwisseling onderwijs-opvang
In ons KindCentrum werken wij samen als onderwijs en opvang/peuterspeelzaal.
De meerwaarde hiervan zien wij dagelijks terug voor onze kinderen. Alle
betrokken volwassenen binnen De Koekoek werken met de kinderen vanuit
eenzelfde agogische visie en spreken hierdoor dezelfde taal. Dit schept voor de
kinderen een duidelijk en hierdoor veilig klimaat.
We merken ook dat de kinderen erbij gebaat zijn wanneer wij met elkaar op de
hoogte zijn van dezelfde factoren die van invloed kunnen zijn op het welzijn en
de ontwikkeling van het kind.
Wij wisselen deze informatie conform de AVG richtlijnen met elkaar uit, bij
voorkeur door middel van een mondeling overleg waarvan wij geen documentatie
vastleggen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met deze informatie om. Alleen de
direct betrokken volwassenen van de groep van het kind hanteren deze manier
van overleg.
Wij vragen hiervoor uw toestemming.
U kunt deze eenvoudig geven via Parro en, als u gebruik maakt van de BSO, via
het ouderportaal van Ludens, door de vinkjes achter de betreffende items aan te
klikken.
Hoe?
Voor de kinderopvang (ouderportaal):
• Ga naar ‘mijn gegevens’
• Tik op ‘toestemmingen’
• Klik het vinkje aan bij ‘NAW uitwisselen met de school van uw kind
Voor het onderwijs (Parro):
• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'
• Tik op Privacy-voorkeuren.
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje
achter het kind.

Ouderbijdragen schooljaar 2020-2021
Ieder jaar bieden we de kinderen op De Koekoek leuke buitenschoolse activiteiten
aan. Deze activiteiten worden georganiseerd door de leerkrachten en
verschillende werkgroepen en worden betaald vanuit de jaarlijkse ouderbijdrage.
De activiteiten bestaan ondr meer uit: Sinterklaas- en Kerstfeest, de musical van
groep 8, de sportdag, bezoek aan het Vogelnest voor de groepen 1 en 2, excursies
en de schoolkampen. Ook in coronatijd gaan gelukkig nog wel diverse activiteiten
door.
Om alle geplande activiteiten te kunnen doen, is het noodzakelijk dat de
ouderbijdrage voor alle kinderen wordt voldaan. Gelukkig hebben vorig jaar
vrijwel alle ouders bijgedragen. Hartelijk dank daarvoor! Voor dit schooljaar is de
ouderbijdrage vastgesteld op € 60,- per kind. Je kunt de ouderbijdrage op
verschillende manieren voldoen:
1. Invullen van een incassoformulier: Hiermee machtig je de werkgroep
ouderbijdrage om gedurende de schoolperiode van je kind de jaarlijkse
ouderbijdrage te incasseren. Je kunt het formulier vinden op de website
van de school onder het kopje “Ouderbijdragen”. Lever het ingevulde
formulier in bij de leerkracht van je kind of in het WOB-bakje in de kamer
van John. Of maak een scan en mail die naar wobdekoekoek@gmail.com.
2. Handmatig overmaken: Op rekeningnummer NL95INGB0004379024 ten
name: WOB OBS De Koekoek. Vermeld de naam en de groep van je
kind(eren).
3. U-pas: Als je kind een U-pas heeft, kan de Werkgroep de ouderbijdrage
declareren bij de gemeente Utrecht. We hebben daarvoor wel een
scan/kopie van de voor- én achterkant van de U-pas nodig óf het nummer
van de U-pas. Lever de kopie/het nummer in bij de leerkracht van je kind
of in het bakje WOB in de kamer van John. Of mail naar
wobdekoekoek@gmail.com.
Namens alle kinderen: dank voor jullie bijdragen!
Werkgroep Ouderbijdrage
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