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Met de stroom mee!

Dinsdag 13 september gingen we, ter
gelegenheid van de opening van het IPC-
thema ‘Met de stroom mee’, kanoën met de
minibouw 7/8.

Het was al een hele belevenis om met drie
klassen door de stad te lopen, maar het kanoën
was natuurlijk het hoogtepunt. Negentig kinderen
(en een aantal heel fijne hulpouders) in rode
kano's en blauwe Koekoeksshirtjes op het water
van de Utrechtse grachten; een betekenisvolle
thema-opening, een heel gezellige activiteit én
een prachtig gezicht! Met dank aan Henriette
Oudhuizen voor de mooie foto.

___________________________________________________________________
Kinderboekenweek

Van 5 tot en met 16 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is
‘Gi-ga-groen!’. Wij besteden daar op De Koekoek uiteraard aandacht
aan.

Op woensdagochtend 5 oktober is er een
gezamenlijke start met de kinderen (zonder
ouders).

De kinderen verzamelen om 8.20-8.30 uur in hun
eigen klas en lopen daarna samen met hun
leerkracht naar het achterplein. We zingen daar
samen het kinderboekenweeklied van Kinderen
voor Kinderen.

Oproep om zo groen mogelijk verkleed te
komen! Na deze feestelijke opening, lezen alle
leerkrachten in een andere groep voor.

_____________________________________________________
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Boekenwinkel

Op woensdag 5 oktober is ook de ‘boekenwinkel’ van Boekhandel van
Kralingen weer aanwezig in de speelzaal van onze school.

Iedere groep koopt tijdens schooltijd een boek voor in de klas. Na
schooltijd is er gelegenheid om samen met de kinderen boeken te kopen.
Dit kan van 12.30-14.00 uur. Betalen het liefst contant, pin is eventueel ook
mogelijk maar kost veel tijd.
_____________________________________________________
Leesplezier

Gedurende de Kinderboekenweek is er in de klas extra aandacht aan
leesplezier. U ontvangt via Parro een bericht van de leerkracht om
mogelijk voor te komen lezen tijdens onze inloop.

Op vrijdagmiddag 14 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 (liefst in
munten van 50 cent) meenemen naar school om boeken te kopen. Fijn als
de kinderen een extra tas mee naar school nemen. De boekenmarkt is
tijdens schooltijden.
_____________________________________________________
Brengen van de kinderen

De afspraak is dat er 1 x per week gelegenheid is om met je
kinder(eren) mee de school in te lopen. Wij constateren dat diverse
ouders de afgelopen weken zich hier niet aan hebben gehouden. We
verzoeken jullie dit wel te doen. Dit ging in de Coronaperiode heel
goed en daar willen we naar terug. Dank.

Als wij de toegangsdeuren om 08.30 uur sluiten, is dit een signaal voor jullie
en de kinderen dat wij zijn begonnen. Dan is meelopen not done ook als
je denkt, dat geldt niet voor mij! De leerkrachten van de groepen 1-2
bepalen in overleg met jullie hoe zij met het bovenstaande omgaan t.a.v.
nieuwe en (wen)kinderen.
_____________________________________________________
Vrijwilliger gezocht voor TSO-activiteit

Onze TSO is op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om onder
TSO-tijd een kook-, sport,-of knutselactiviteit uit te voeren met een
groepje kinderen. De activiteit vindt plaats tussen 12:00 en 13:00.
Je ontvangt hiervoor de vrijwilligersvergoeding. Diploma's of werkervaring
met kinderen is niet nodig, er plezier in hebben om kinderen een gezellig en
ontspannen uur te geven wel! Dagen zijn in overleg. Ken je een
buurvrouw/man, moeder/vader, studerende neef/nicht die dit wellicht ook
leuk zou vinden. Geef deze informatie gerust door! Aanmeldingen en
vragen kun je sturen naar m.reeder@ludens.nl
_____________________________________________________
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Kerstmusical 2022: proefles op vrijdag 7 oktober

Kinderen uit groep 5 t/m 7 kunnen meedoen de aan kerstmusical van
komend seizoen! De repetities starten na de herfstvakantie. We
repeteren na schooltijd op vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 uur op
school. De uitvoering voor de school en voor de ouders zullen zijn
op vrijdag 23 december.

De repetities worden net als afgelopen jaar begeleid door Meike Veenhoven
(koorjuf) en Fee van der Poel (moeder Pauline, Sanne en Annemijn). De
kosten voor deelname bedragen €100,- tot €120,-, (en niet 150,- zoals
eerder vermeld stond) afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Je kunt je
kind opgeven voor de vrijblijvende (gratis) proefles op vrijdag 7 oktober
door een mailtje te sturen naar info@meikeveenhoven.nl o.v.v. naam en
groep kind.
______________________________________________________________
FC Utrecht – Sparta Rotterdam

De Koekoek doet mee aan de scholendag van FC Utrecht. Op zondag
23 oktober spelen ze tegen Sparta Rotterdam. Vind je leuk om
hiernaartoe te gaan?
Via onderstaande link (bestelstraat) waarmee je de kaarten kunt bestellen
en afrekenen. De tickets vind je terug in jouw account.
De link voor onze school is: https://ticketing.fcutrecht.nl/initiative/De-
Koekoek-Utrecht
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