
 

 
Kalender 
 

 
9 november 
Koekoekshow 
 
5 december 
Sinterklaas 
 
23 december 
Start 
kerstvakantie 
vanaf 12 uur 
 
9 januari 2023 
Studiedag 
 
11 januari 
Koffieochtend 
 
24 februari 
Studiedag 
 
13 maart 
Studiedag 
groep 1-4 
 
19 mei 
Studiedag 
 
21 juni  
Studiedag 
 
Kijk voor meer  
Jaarkalender 
Op de website 

 
 
A Different Day by Ivor & Julia   
 
Hallo wij zijn Julia & Ivor; wij mochten een klein stukje schrijven over de 
afgelopen periode van Different Day waarbij we het hebben gehad over de 
waterlinie.  
 
We hebben geleerd over allemaal dingen zoals de Franse koning Lodewijk de XIV, 
Boeren, Willem de 3de, soldaten, burgers, stadsbestuurders, maarschalk en 
regenten. Het is heel gezellig en we krijgen veel informatie. We luisteren nu ook 
naar een podcast over de waterlinie. We moesten een grote opdracht maken. Je 
kon kiezen uit een grote poster, kwartet of verhaal (van 1000 woorden) over je 
onderwerp.  
 
Maar als eerst moesten we een tekening met een strip en een uitleg van een 
woord dat bij de waterlinie hoort maken zoals een vestingstad en een stadhouder; 
we hadden ook een kleine toets over de waterlinie. Die ging bij de meeste 
kinderen wel goed. We doen elke maandag aan het einde van Different Day nog 
een black/green story en daarna als we terugkomen van Different Day is het 
lunchpauze. 
 
Als afsluiting zijn we naar het waterliniemuseum geweest! We hebben daar 
allemaal opdrachten gedaan. Zo moest je bepaalde voorwerpen bij bepaalde 
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stukken op het model van de waterlinie zetten. En je kon naar een soort film 
kijken. En nog veel meer, kortom het was heel leerzaam. Nu is Christien onze juf 
maar de jaren daarvoor hadden we nog Marthy. Maar die is nu met pensioen.  
 
Christien is onze juf bij Different Day ze is altijd heel gezellig en aardig, ze verzint 

altijd leuke spelletjes en heeft veel oog voor 
kinderen die het lastig hebben of iets lastig 
vinden. Elke maandag aan het einde van 
Different Day doen we nog even een 
black/green story. Dat mogen de kinderen zelf 
voorlezen want dat vindt iedereen leuk om te 
doen. Ze geeft ons ook de ruimte om dingen te 
doen die we zelf ook leuk vinden. Maar niet 
altijd.  
 
En onze eigen juf houdt ook rekening met 
Different Day, want bij de weektaak gaat 
Different Day voor. Dus als je hem niet afkrijgt 
is dat niet erg en hoef je het niet mee naar huis 
te nemen, in tegenstelling tot de andere 
kinderen. 

 
Informatie over Different Day: https://www.obsdekoekoek.nl/ons-onderwijs/extra-aanbod 
_____________________________________________________ 
 
Wat te doen als een leerkracht afwezig is? 
 
De herfst heeft zijn intreden gedaan en het coron virus is nog niet weg (en laten 
we hopen dat dit normaliseert)! Dat betekent dat wij met ons team besproken 
hebben wat te doen als een collega uitvalt (al dan niet door ziekte). 
 
We komen hier volgende week (concreet) bij jullie op terug. Het verzoek is echter 
om alvast na te denken over het hebben/creeren van achterwacht als een 
leerkracht plotsklap ziek is en wij hem/haar niet kunnen vervangen. Dan wordt er 
een beroep op jullie als ouders gedaan (hoe vervelend dat ook is).  
_____________________________________________________ 
 
Wat doen wij op onze studiedagen? 
 
De afgelopen week hadden we op maandag en woensdag een studiedag. 
Hieronder een overzicht van de onderwerpen die de revue hebben gepasseerd 
deze dagen. 
 
Op maandag startten we de dag met het informeren van het team over het 
onderzoek naar de inloop (dagelijks van 08.30 – 09.00 uur). Collega’s van de 
ontwikkelgroep ‘Van visie naar aanbod‘ zijn hier vorig schooljaar mee gestart. We 
hebben ons als doel gesteld om een doorgaande lijn te creëren t.a.v. de inloop van 
groep 1-2 naar 8. En welke rol het planbord (en agenda) hierin kan hebben.  
 



 

We hebben ook tijd besteed aan de onderlinge samenwerking in de minibouwen. 
Het gaat dan vooral over het geven en ontvangen van feedback naar aanleiding 
van de missie op samenwerking per minibouw. Het middagdeel gebruiken wij 
altijd voor de voorbereiding van ons IPC-thema. Het nieuwe thema start deze 
week. 
 
Woensdag hebben de collega’s van de minibouwen 1-2 en 3-4 vooral gesproken 
over ons rekenonderwijs en hoe wij daarvanuit de groepen 1-2 goed kunnen laten 
aanslutien bij de groepen 3-4. Dan gaat het om dezelfde rekentaal, het 
automatiseren en de overgang van informeel naar formeel rekenen. Overigens is 
het implementeren van de nieuwe rekenmethode en de werkwijze die hierbij past, 
een doel van de hele school.  
_____________________________________________________ 
 
TSO  
 
Door het personeelstekort bij onze opvang zijn we genoodzaakt om de TSO 
anders te organiseren. We houden ons graag vast aan ons het tussenblok van 
12.00 t/m 13.00 uur om zo ontspannen mogelijk klaar te zijn voor ons 
middenblok van 13.00 t/m 15.00 uur. Daar past een continurooster niet bij 
alhoewel wij ons realiseren dat dit best dichtbij aan het komen is.  
 
Waar steken we de maanden november en december op in? De pedagogisch 
medewerkers worden voornamelijk ingezet om de groepen te ondersteunen en te 
begeleiden tijdens het eten. Op het Koekoeksplein wordt er gespeeld en we 
zorgen ervoor dat vier collega’s (onderwijs en/of opvang) daarbij aanwezig zijn om 
toezicht te houden. Onze concierge Fedai zorgt voor het veilig oversteken en 
coördineert het verzamelen van de groepen om 12.30 en 13.00 uur. Fijn dat 
onderwijscollega’s zich hiervoor inzetten om onze manier van werken overeind te 
houden.  
 
Uiteraard evalueren we dit iedere week (Muriel en John) en met een werkgroep 
waarin Kristel en Michelle (MR leden), Marije/Muriel en John aan deelnemen. 
Wordt vervolgd. 
______________________________________________________________ 
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
 
Heb jij soms twijfels of vragen over de gezondheid, ontwikkeling en/of de 
opvoeding van je kind? Ik denk graag met je mee! Mijn naam is Rosan in ’t Veld, 
jeugdverpleegkundige in de binnenstad bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 
 
De JGZ is er voor alle kinderen in Utrecht en hun ouders. Er werken jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten en logopedisten. 
Goed nieuws! Veel ouders weten de weg naar de jeugdverpleegkundige te vinden. 
We ontvangen uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld gedrag, bedplassen, 
slapen, motoriek of groei. Bij oudere kinderen kunnen weer andere vragen spelen 
zoals pesten, groepsdruk, seksualiteit, mediagebruik en gezond eten en drinken. 
 
Naast de vragen van ouders nodigt de JGZ alle kinderen uit voor een 
gezondheidsonderzoek. Dit schooljaar doen we dit in groep 2 en groep 5. In groep 



 

1 en 2 wordt door de assistente op school een screening gedaan van onder andere 
de ogen. In groep 2 komt ook de logopediste langs voor een screening. Wil je meer 
informatie of heb je vragen? Je kunt de JGZ bereiken op 030-2863300 
en info@jeugdengezinutrecht.nl. Of kijk op onze 
website www.jeugdengezinutrecht.nl. 

 
Informatie over Stichting Leergeld  
 
 
 
Stichting Leergeld Utrecht ondersteunt ouder(s)/verzorger(s) met geldzorgen 
zodat kinderen kunnen deelnemen aan school, sport en cultuur. Ons motto is: 
Laat alle kinderen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! 
 
Zo kunnen wij bijvoorbeeld helpen met de vergoeding van een fiets, een laptop, 
zwemlessen, muzieklessen, de contributie van sport en nog veel meer. Op dit 
moment hebben wij ook een speciale actie, de Sint-Maartenkledingpas. Dit is een 
pas met daarop een bedrag van €150,-. Deze pas kan aangevraagd worden per 
kind.  
 
Gezinnen die in het bezit zijn van een U-pas komen in aanmerking voor hulp vanuit 
Stichting Leergeld Utrecht, maar ook gezinnen zonder U-pas kunnen bij ons 
terecht. Wij kijken namelijk naar het netto besteedbare inkomen van een gezin. 
Gezien de enorme stijging van de lasten hebben helaas steeds meer mensen 
geldzorgen en ook die groep willen wij graag helpen.  
 
Via onze website www.leergeldutrecht.nl kunt u bij ons een aanvraag doen. Ook 
vindt u daar het speciale aanmeldformulier voor de Sint-Maartenkledingpas. 
 
Hebt u vragen of hebt u hulp nodig bij het doen van een aanvraag, dan kunt u 
altijd bellen naar 030-7370332 tijdens onze telefonische spreekuren: 
Maandag van 9.30 uur – 12.00 uur 
Dinsdag van 13.30 uur – 15.00 uur 
Donderdag van 9.30 uur – 12.00 uur 
 
Naar bovenstaand nummer kunt u ook een WhatsApp-bericht sturen. Ook kunt u 
naar ons een e-mail sturen: info@leergeldutrecht.nl. 
 
Wij ondersteunen uw gezin heel graag! 
 
Hartelijke groeten, 
De medewerkers van Stichting Leergeld Utrecht 

 


