Jaargang 29, 2022 - 04

Kalender

09 mei
Studiedag
10 mei
Koffieochtend
20 mei
Sportdag
26 mei
Hemelvaart
30 mei
Avondvierdaagse

Actie Oekraïne: we dragen een ‘klein steentje’ bij
We vinden het vreselijk wat er in Oekraïne gebeurt en hebben er geen
woorden voor! We kunnen echter onze ogen niet sluiten voor dit leed en
in onze bovenbouw wordt er regelmatig gesproken over wat er is gebeurd
en staat te gebeuren (en hoe wij daar in staan).
De leerlingen kwamen met het initiatief om tijdens de afsluiting van ons IPC
thema geld in te zamelen en te doneren aan Giro 555. Hoe? De leerlingen
van de groepen 5, 5-6 en 6 hielden een sponsorloop rondom het
Koekoeksplein. Helemaal zelf geïnitieerd en georganiseerd.
De leerlingen van de groepen 7, 7-8 en 8 presenteerden het geleerde en de
ouders betaalden entree om dit geheel bij te wonen. De teller staat op dit
moment op € 7.200 en zo’n megabedrag hadden we echt niet verwacht
(wel gehoopt). Klasse gedaan!

____________________________________________________

Wisselingen in minibouw 5-6
Voor de laatste periode van het schooljaar zijn er wijzigingen in onze
groepsbezetting.
Voor groep 5:
Niels Koning heeft aangegeven per 1 mei te stoppen met zijn
werkzaamheden voor SPO Utrecht en gaat in zijn omgeving aan de slag.
Charlotte Maree keert terug van haar zwangerschapsverlof. We hebben
besloten dat Charlotte 2 dagen in groep 5 gaat werken naast Arnoud
Schaaij.
Arnoud werkt op de maandag, dinsdag en vrijdag en Charlotte op
woensdag en donderdag in deze groep. Charlotte start op maandag 16 mei
met haar werkzaamheden. Dat houdt in dat Arnoud dinsdag 10 t/m vrijdag
13 mei de hele week aanwezig is in groep 5.
Voor groep 5-6:
Lianne Lane krijgt haar duo-partner Charlotte weer aan haar zijde. Charlotte
werkt op maandag en dinsdag in deze groep. Lianne op de woensdag t/m
vrijdag. Dat betekent dat Sarah Stoel haar werkzaamheden voortzet in een
andere minibouw.
___________________________________________________________

Deuren openen om 08.20 uur
Net voor de coronatijd (maart 2020) hadden wij met de BSO afspraken
gemaakt om de BSO-kinderen om 14.50 uur te laten ophalen. Het was
immers ongekend druk in de smalle gangen (wachtende ouders)
waardoor we geen goed overzicht hadden over alle kinderen.
In de afgelopen twee jaar is er het nodige veranderd en we denken dat we
weer terug kunnen naar hoe het hiervoor was omdat we de kinderen naar
buiten brengen.
Vanaf de meivakantie geldt:
• De deuren (voor- en poortdeur achterzijde) gaan in de ochtend om
08.20 uur open.
• Om 14.55 uur worden de BSO-kinderen opgehaald. De leerkrachten van
de groepen 1-2 brengen de kinderen om 15.00 uur naar buiten. Net
zoals de leerkrachten van de groepen 3, 3-4 en 4.
• De plaatsen waar de leerkrachten van de groepen 1-2A t/m 4 hun
groepen naar toe brengen om 15 uur blijven ongewijzigd
• We blijven bij de afspraak dat ouders 1 x per week hun kind(eren) naar
binnen mogen brengen. Ouders van nieuwe kleuters maken afspraken
met de leerkrachten hoe vaak zij hun kind naar binnen brengen.
______________________________________________________________

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie:
Sinterklaas:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Pasen:
Meivakantie
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie

22 oktober t/m 30 oktober 2022
5 december 2022 (gr 1-2A t/m D tot 12.00 uur)
24 december 2022: middag vrij t/m 8 januari 2023
25 februari t/m 05 maart 2023
10 april 2023
22 april t/m 07 mei 2023
Donderdag 18 mei 2023
Maandag 29 mei 2023
08 juli t/m 20 augustus 2023

Er zijn vijf studiedagen waarbij alle kinderen vrij zijn:
Studiedag maandag 31 oktober 2022
Studiedag maandag 09 januari 2023
Studiedag vrijdag 24 februari 2023
Studiedag vrijdag 19 mei 2023
Studiedag woensdag 21 juni 2023
En twee studiedagen waarbij de groepen 1-2 t/m 4 vrij zijn:
Studiedag gr 1-4: woensdag 02 november 2022
Studiedag gr 1-4: maandag 13 maart 2023
_____________________________________________________________

Schaakkampioenen
De kampioen prolongeert zijn titel: Bent uit groep 8, met als knappe
tweede Simon uit 7/8.
De beker voor het best presterende meisje gaat naar Evi uit groep 5/6 en
het aankomende talent is Tom Heiliegers uit groep 5.

Petitie: betaalbare parkeeroplossingen voor leraren
Teken je ook? Het steeds verder invoeren van betaald parkeren zorgt
ervoor dat parkeren in de stad voor (medewerkers van) scholen
onbetaalbaar wordt.
Daarom zijn de gemeenschappelijke medezeggenschapraden van SPO
Utrecht, PCOU en KSU een petitie gestart. Met willen hiermee onze vraag
om in gesprek te gaan met de schoolbesturen over een oplossing, kracht bij
zetten. Schoolbesturen in Utrecht steunen dit initiatief. Daarom onze vraag
aan ouders en leraren van onze school: teken je ook?!
https://petities.nl/petitions/zoek-betaalbare-parkeer-en-reisoplossingenvoor-leraren-in-utrecht

Vanuit de Medezeggenschapraad
De afgelopen twee jaar hebben wij het nodige voor de kiezen gekregen.
De school kon helaas niet continu de kinderen verwelkomen. De school
was óf in zijn geheel dicht, óf kinderen konden als gevolg van corona niet
naar school komen.
In de afgelopen MR-vergadering heeft intern begeleider Monic Wendel de
ons meegenomen in de ontwikkeling van de kinderen op school in de
afgelopen jaren. Hoewel we geregeld in het nieuws hebben kunnen
horen/zien/lezen over de risico’s van scholensluitingen op de ontwikkeling
van kinderen, zijn de resultaten van het afgelopen jaar op De Koekoek in
dat licht positief te noemen. Er zijn ook op De Koekoek kinderen die zich
minder snel hebben ontwikkeld dan gedacht, echter lijkt het in algemene
zin mee te vallen en maken de meeste kinderen een ‘normale’ ontwikkeling
door. Dit komt onder andere doordat vanuit school extra ingezet wordt op
de kinderen die dat nodig hebben. Een belangrijk aandeel daarbij is dat de
meeste kinderen thuis heel goed doorgewerkt hebben, uiteraard mede
dankzij jullie, waarvoor onze dank!

Terug van weggeweest: de avondvierdaagse 2022
We doen dit jaar weer mee aan de avondvierdaagse van maandag 30 mei
tot en met 2 juni! Alle kinderen van groep 3 t/m 8 mogen meedoen, er
wordt 4 avonden gelopen over 5 of 10 km. Groep 3 en 4: 5km, groep 5: 10
km of 5 km. Groep 6 t/m 8: de 10 km.
We lopen mee met de Utrechtse Avondvierdaagse locatie Overvecht. Dat
betekent dat we elke avond starten vanaf Sportpark Vechtzoom, Rio de
Janeirodreef 201. De eerste drie avonden start de 5 km om 18:15 uur en de
10 km om 18:00 uur. De laatste avond lopen we met zijn allen, de 5 en 10
km starten dan beide om 19.00 uur
Voor de groepen 3 en 4 is de regel dat bij 3 kinderen één ouder mee moet
lopen. Voor de hogere groepen zien we graag een verhouding van 1 ouder
op 5 kinderen. Het is dus noodzakelijk dat naast zoveel mogelijk kinderen
ook zoveel mogelijk ouders zich opgeven om de groepen te kunnen
begeleiden. Bij onvoldoende begeleiding kan een groep helaas niet starten!
Wil je meelopen met de avondvierdaagse? Schrijf je dan uiterlijk 14 mei in
via het inschrijfformulier avondvierdaagse 2022.
De kosten voor de avondvierdaagse zijn 6 euro per kind. Dit jaar wordt het
inschrijfgeld digitaal betaald. Zodra de inschrijving sluit, krijgen jullie een
betaalverzoek per kind op het telefoonnummer van de 1e ouder op het
formulier.
Op 21 mei schrijven we de kinderen in en moeten we ook betalen. Het is
daarom echt belangrijk dat het geld daarvoor betaald is! Heb je vragen over
de avondvierdaagse, stuur dan een email naar: a4dkoekoek@gmail.com.
______________________________________________________________

Koffieochtend 10 mei
Op dinsdagochtend 10 mei organiseren we weer een koffieochtend. Zin
om verder te kletsen over de ouderavond 'samen opvoeden', om
Koekoek-ervaringen te delen, andere ouders te ontmoeten en/of gewoon
gezellig bij te kletsen over de meivakantie? Zorg dan dat je erbij bent!
Vanaf 8.20 staat de koffie klaar op het voorplein en om 09.00 uur ronden
we af. Hopelijk tot dan.

