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‘Schipperen, bijstellen, flexibel zijn en weer door’   
 
Wat een gekke weken hebben wij achter de rug. Veel leerlingen en dito 
groepen in quarantaine. En na de versoepelingen kwamen daar de 
leerkrachten ook nog bij. Het is niet de vraag wie corona krijgt maar 
wanneer.  
 
Dit maakte deze periode roerig waarbij sommige groepen “hard” getroffen 
werden. Wij hebben respect voor de manier waarop jullie ouders hiermee 
om zijn gegaan. Dat realiseren wij ons terdege maar weet dat wij groepen 
niet zomaar thuis laten zijn. Uiteraard nemen wij met elkaar door waar nog 
mogelijkheden zijn en liggen (wie is nog inzetbaar) en wat daar de 
consequenties van zijn.  
 
En uiteraard ook respect voor de leerlingen en ons team. He was echt 
schipperen, bijstellen, flexibel zijn en weer door. We hopen dat we na de 
krokusvakantie een rustige periode gaan krijgen met een start van de 
kindgesprekken in de eerste week van maart. Gelukkig kunnen deze 
gesprekken weer face to face op school plaats vinden. Dat is de eerste winst.  
 
En medio april staan de kampen voor de groepen 3 t/m 8 voor de deur. Zoals 
het er nu naar uit ziet, gaan deze kampen door en wij hebben er zin in! Wij 
wensen iedereen een fijne en ontspannen vakantie en openen de deuren 
maandag 7 maart.  

En ondanks de drukte is onze website geheel vernieuwd!! 
Home - Kindcentrum de Koekoek (obsdekoekoek.nl) 
____________________________________________________ 
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Portfolio… uitleg 
 
In de vorige ouderberichten hebben wij aangegeven dat donderdag 24 
februari het portfolio zichtbaar zou zijn en dat jullie dit ook in het rapport 
zouden aantreffen.  
 
Dat is ons niet gelukt. Wij lopen tegen eerste ‘kinderziektes’ aan. Heel 
vervelend en soms frustrerend. Als je iets nieuws ontwikkelt, weet je 
eigenlijk wel dat niet alles zo verloopt als je wenst maar toch denk je: ‘Dat 
overkomt ons niet.’ 
 
Nou ik kan jullie meegeven dat het ons ook is overkomen. Het lukt nu niet 
om de printversie van het portfolio in het rapport te plaatsen.  
Jullie kunnen het portfolio wel (digitaal) inzien via Cloudwise. Dat gaat als 
volgt: 
 
Hoe open je het digitaal portfolio? 
Ga naar www.cool.cloudwise.nl en log in met het account van de leerling 
(okk…@leerling.spoutrecht.nl)  
 

 
 
Klik op deze tegel: 
 
 
 

 
 



 

  
Vervolgens kom je bij het digitale potfolio 
 

 
 
Hier zie je drie knoppen: IPC, Reflectie en portfolio.  
 
Druk op start en daar tref je per onderwerp de tekst van de leerling en 
leerkracht aan (plus foto). 
 
En tijdens de kindgesprekken staat het portfolio online zodat je deze nog in 
kunt zien met uw kind en de leerkracht.  
 
In het rapport treft u de ouderpagina. Wij verzoeken jullie deze pagina in te 
vullen en in het rapport te houden. Deze pagina wordt ook tijdens het 
kindgesprek besproken.  

_________________________________________ 
 
Opgeven van broertjes en/of zusjes 
 
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 aanmelden gaat 
via de website: naardebasisschool.utrecht.nl.  
  
Let op! De voorrangsregel voor broertjes en zusjes is alleen geldig bij aanmelding 
in het kwartaal dat uw kind 3 jaar oud wordt!  
___________________________________________________________________ 
 

Koffieochtend 8 maart 



 

 
Op dinsdag 8 maart is er weer een koffieochtend! Tijd om bij te kletsen 
en/of kennis te maken met andere ouders en leerkrachten. Nadat je je 
kind(eren) naar school hebt gebracht ben je van harte welkom op het 
voorplein. We vinden het heel leuk als je even aan komt waaien! Wij zorgen 
voor de koffie en duimen voor een lekker voorjaarszonnetje. Hopelijk tot 
dan! 
______________________________________________________________ 
 

Ouderavond ‘Samen opvoeden’ 
 
Op dinsdag 29 maart organiseren we een thema-avond over ‘samen 
opvoeden'. De avond is georganiseerd door de gelijknamige werkgroep, 
waarin zowel ouders als leerkrachten deelnemen. 
 
We starten met een inleiding over ‘de vreedzame school'. Wat houdt dit in, 
hoe dragen we dit uit en hoe ziet dit eruit in de school en de klassen. Daarna 
gaan we uiteen in groepen om met elkaar in gesprek te gaan over het thema 
‘samen opvoeden'. Waartoe voeden we op? In hoeverre doen we dit nu 
samen? Waar zouden we meer de samenwerking op kunnen zoeken?  
 
Wij kijken uit interactieve en inspirerende avond! We mogen weer live, dus 
de avond vindt plaats op de Koekoek.  
 
Inloop vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur en om 21.30 uur ronden we af. 
Graag tot dan! 
 
Heddeke Snoek, Kirstin op het Veld en Annette de Leeuwerk 
 

Mee naar de FC? 
 

 
Lijkt het je leuk om deze wedstrijd te bezoeken? Via deze link kun je kaarten 
bestellen: www.fcutrecht.nl/Koekoek  
 

 


