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‘Hoe gaat het met de Jeugd van Tegenwoordig’  
 
Dat is de titel van het onderzoek door de afdeling ontwikkelingspsychologie 
van de Universiteit Utrecht. De Jeugd van Tegenwoordig heeft de afgelopen 
twee jaar veel veranderingen en beperkingen meegemaakt.  
 
Voor sommigen was dit heel lastig door het gebrek aan sociale contacten of 
door de moeite met online les. Door beter te begrijpen hoe het nu met de 
jeugd van tegenwoordig gaat kunnen we kinderen en jongeren beter helpen.  
 
Het onderzoek bestaat uit het invullen van een online enquête, waar ouders 
eerst toestemming voor moeten geven. Als dank voor deelname mag iedere 
deelnemende jeugdige namens het project een euro doneren aan een goed 
doel naar eigen keuze!  
 
Help je ons De Jeugd van Tegenwoordig te helpen?  
Klik dan op deze link voor meer informatie en deelname: 
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbhabgG  

____________________________________________________ 

Poëziewedstrijd  

 
In de week van de poëzie (27 jan-2 feb j.l.) hebben wij in de groepen 3 t/m 
8 een poëziewedstrijd gehouden. Alle groepen zijn aan het dichten gegaan 
over het thema ‘natuur'.  
 
Limericks, elfjes, rijmdichten, vrije verzen, acrostichons, de leerlingen hebben 
allerlei dichtvormen gebruikt. Wat een dichttalent loopt er rond op De 
Koekoek! In elke groep zijn de gedichten voorgedragen en is er gestemd over 
een top-3. Vervolgens heeft de leerlingenraad gejureerd en uit elke groep 
een winnaar gekozen. Het was een feest om te zien hoe gedreven en 
enthousiast de leerlingen hieraan gewerkt hebben.  
 
Hieronder een winnend gedicht van Evi uit groep 5-6. 
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En trotse Joli en Fay uit groep 3. 

___________________________________________________________ 

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! 

______________________________________________________________ 
 

Mee naar de FC? 
 

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

Vrijwillige ouderbijdragen 
Een verzoek:  
Om allerlei schoolse activiteiten te kunnen organiseren (waar geen 
bekostiging voor is) verzoeken wij jullie de ouderbijdrage aan ons over te 
maken.  
 
De bijdrage is door de medezeggenschapsraad vastgesteld op € 60 per 
leerling. Aan de hand van deze ontvangen bijdragen wordt de begroting 
vastgesteld en kunnen de activiteiten worden uitgevoerd. Waar kun je dan 
aan denken? Het Sinterklaas- en kerstfeest, de schoolkampen, het Vogelnest, 
excursies en andere uitstapjes en uiteraard de sportdag.  
 
Het fijne nieuws is dat de schoolkampen voor de groepen 3 t/m 8 over 5 
weken plaats vinden. De groepen 3 t/m 6 gaan naar De Vonk in Zeist. Groep 
7 gaat 3 dagen naar De blauwe Schuur in Amerongen en groep 8 gaat naar 
De Wierschuur op Terschelling. Topactiviteiten die alleen mogelijk zijn met 
een bijdrage van de WOB.  
 
Er zijn twee manieren om de ouderbijdrage te voldoen:1. U vult de 
bijgevoegde machtiging in en levert deze z.s.m. bij ons in volgens de 
instructies op het formulier;  
2. U betaalt uw bijdrage door middel van een bankoverschrijving vóór 18 
maart 2022: 
IBAN: NL95INGB0004379024 Ten name van WOB OBS De Koekoek Onder 
vermelding van “naam van uw kind en groep…”  
 

http://naardebasisschool.utrecht.nl/
http://www.fcutrecht.nl/Koekoek


 

Mocht u beschikken over een U-pas voor uw kind, dan verzoeken wij u om 
even contact met ons op te nemen: 
wobdekoekoek@gmail.com.  
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! En als je de bijdrage al hebt overgemaakt, 
dan is dit bericht niet voor jou bestemd.  
 
Met vriendelijke groet, Loan Pham en Viktor Kruit Werkgroep Ouderbijdrage 
OBS De Koekoek wobdekoekoek@gmail.com 
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