
 

 
Kalender 
 

 
5 december 
Sinterklaas 
 
22 december 
Kerstviering 
 
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 

   
 
Sinterklaas   
 
Nog 1 weekje en dan hopen we Sinterklaas op De Koekoek te ontmoeten. De 
kinderen zijn met tekeningen en brieven in de weer omdat de schoenen 
vanavond gezet gaan worden. Brrrrrr we zijn vol verwachting.  
 
Woensdag organiseren we onze Sint crea-ochtend en dan gaan we ons opmaken 
voor het feest van maandag 5 december. Mooier kunnen we de week niet 
opstarten!! 
 
Uiteraard zijn jullie welkom bij de start van het Sintfeest. Breng tussen 08.20 uur 
en 08.30 uur jullie kind(eren) naar de groepen en neem plaats aan de zijkanten 
van het Koekoeksplein. De kinderen komen na 08.30 uur met hun groep naar het 
voorplein alwaar wij onze klassiekers zingen in de hoop dat de Sint aankomt. 
Waarschijnlijk zo rond 08.45 uur.  
 
Bert de Vries heeft wederom een Koekoeks-Sintlied geschreven. Zijn jullie ook zo 
benieuwd? Kijk dan snel op de website en oefen het lied alvast.  
Kijk hier: Spaans benauwd - Kindcentrum de Koekoek (obsdekoekoek.nl).  
 

😊 We hebben er zin in! 
 
_____________________________________________________ 
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Even voorstellen… Inge Postma 
 
Met veel plezier stel ik mezelf even kort aan jullie voor. Sinds begin oktober loop 
ik stage op De Koekoek bij John, vanuit de opleiding Zij-instroom schoolleider 
(Marnix Academie). Ruim 25 jaar heb ik gewerkt in de financiële wereld. Deze 
zomer heb ik heel bewust gekozen om de overstap naar het onderwijs (eindelijk) 
te maken.  
 
Ik ben moeder van drie ‘Koekoekskinderen’, van wie de jongste alweer zes jaar 
geleden van school is gegaan. De Koekoek is een mooie en vertrouwde plek voor 
mij om te leren over de mooie en uitdagende kanten die de functie van 
schoolleider met zich meebrengt.  Zorgen dat alle kinderen kunnen ontdekken wie 
ze zijn en hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen! Meer en meer ga ik 
onder begeleiding van John een aantal opdrachten uitvoeren, waaronder 
meedenken over het nieuwe schoolplan. Bovenal ga ik vast veel leren en volop 
genieten van de leuke ontmoetingen met jullie kinderen! Wellicht zien we elkaar 
binnenkort in de school of rond het plein! 
_____________________________________________________ 

  
Kerst-Ouderborrel 
 
Sinterklaas is nog in het land, maar toch alvast een vraag voor de ouders. We 
willen na twee moeizame kerstvieringen onze ouderborrel in ere herstellen 
zodat de ouders tijdens het kerstdiner van hun kind(eren) elkaar ontmoeten in 
de school en/of buiten op het achterplein. Een hapje en drankje tegen een lage 
prijs, wie wil dat niet in deze tijd! 
 
Om deze borrel te organiseren hebben we echter de hulp nodig van ene aantal 
ouders. Het kerstdiner is op donderdag 22 december 2022 tussen 17.30 en 19.00 
uur. Heb je zin om ons te helpen om een gezellige kerstborrel te organiseren, meld 
je dan aan via: john.jansen@spoutrecht.nl  
_____________________________________________________ 



 

  
 
MR-leden gezocht 
 
OBS De Koekoek zoekt met ingang van januari 2023 twee enthousiaste en 
betrokken ouders die Medezeggenschapsraad (MR) willen komen versterken, en 
zich daarmee willen inzetten voor de belangen van de kinderen, ouders en 
personeelsleden van de school. 
 
Wat is de MR? De MR geeft personeel en ouders invloed op de gang van zaken 
binnen een school. Voor bepaalde, wettelijk vastgelegde, onderwerpen heeft de 
MR instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat de school de plannen alleen mag 
uitvoeren met instemming van de MR. Op andere onderwerpen geeft de MR, 
gevraagd of ongevraagd, adviezen aan de directie. 
 
De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten, vergadert 10 keer per jaar op 
dinsdag en stemt daarbij relevante ontwikkelingen af met de directie. Meer 
informatie over MR in het algemeen kun je vinden op Sterk Medezeggenschap. 
  
Kom jij de MR versterken? De minimale zittingsduur in de MR is 4 jaar. Om in de 
komende jaren een mooie afspiegeling te hebben van ouders met kinderen door 
alle leerjaren heen, willen we daarom met name ouders met kinderen in de 
onderbouw (groep 1-4) vragen om zich kandidaat te stellen. Ben je geïnteresseerd, 
stuur dan vóór 18 december een mail naar mr@obsdekoekoek.nl. Stel jezelf in 
een kort stukje tekst voor (max 150 woorden) motiveer wat jouw toegevoegde 
waarde voor de MR kan zijn. 
 
Verkiezingen. Op het moment dat meer dan twee ouders zich aanmelden als 
kandidaat, dan houden we in de week van 16 januari 2023 verkiezingen. De 
voorstel- en motivatieteksten worden dan aan alle ouders verstuurd via een 
ouderbericht in de week voor de verkiezingen. Vervolgens kunnen ouders 
elektronisch hun stem uitbrengen op de kandidaten.  
 
Hiervoor krijgt iedere ouder op 16 januari een mail en kan van dat moment tot en 
met 18 januari je stem worden uitgebracht. De twee ouders met de meeste 
stemmen nemen zitting in de MR met ingang van het nieuwe schooljaar.   
 
Vragen? Mark de Niet en Michelle de Kievith - van Boxtel van de 
Verkiezingscommissie zijn te bereiken via het emailadres van de MR of aan te 
spreken op het schoolplein. We kijken uit naar je aanmelding! 
 
 



 

 
Bericht vanuit het SPO Utrecht-bestuur 
 
Wat was het fijn om eind augustus alle kinderen weer te zien op onze scholen! 
Na een welverdiende zomervakantie zijn we met elkaar enthousiast gestart aan 
een nieuw schooljaar. Dit kostte op sommige scholen ook moeite. Het zal u niet 
ontgaan zijn dat er in Nederland een groot personeelstekort is.  
 
Dit personeelstekort raakt helaas ook de scholen van SPO Utrecht. Nog niet alle 
vacatures zijn ingevuld en op sommige scholen wordt het steeds lastiger om de 
bezetting rond te krijgen.  
 
Inmiddels is het eind november. In de herfst en winter is het ziekteverzuim vaak 
hoger. De kans is dus groot dat er meer en vaker collega’s uitvallen. Dit vraagt nog 
meer flexibiliteit van onze medewerkers en uitval van collega’s kan niet altijd 
direct worden opgevangen. Daarnaast is Corona nog niet helemaal weg. De 
directeuren hebben, in afstemming met hun medezeggenschapsraad, draaiboeken 
opgesteld. Dit, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op eventuele landelijke 
maatregelen. We hopen dat we daar geen gebruik van hoeven maken. 
 
Dit alles zorgt ervoor dat de schoolleiding van de school van uw kind soms 
moeilijke besluiten moet nemen. Uiteraard worden de afwegingen zorgvuldig 
gemaakt, maar het kan voorkomen dat zaken anders lopen dan u gewend bent. 
We vragen hiervoor uw begrip. Weet dat de schoolteams alles in het werk stellen 
om goed onderwijs te blijven verzorgen aan alle kinderen. We zijn als bestuur trots 
op onze collega’s die zich hier dag in dag uit voor inzetten.  
 
We weten dat het personeelstekort nog wel een tijdje bij ons blijft. Daarom 
werken we binnen SPO Utrecht ook aan oplossingen voor de langere termijn. 
Uiteraard blijven we, samen met de andere schoolbesturen in Utrecht, investeren 
in het werven, binden en boeien van personeel. Ook doen we ervaringen op met 
het ‘anders organiseren’ van het onderwijs, waardoor er meer flexibiliteit in de 
school ontstaat bij uitval van collega's.  
 
Tot slot: in deze eerste maanden van het schooljaar spreken we binnen SPO 
Utrecht ook over de ontwikkelingen in de samenleving; de stijgende 
(energie)prijzen en de gevolgen hiervan voor onze leerlingen en/of onze 
medewerkers. Steeds meer gezinnen hebben moeite om financieel rond te komen. 
In Utrecht zijn er vele mogelijkheden en stichtingen die u op weg kunnen helpen 
en u kunnen adviseren. Uw school kan u hierin wegwijs maken. Wij hebben de 
directeuren gevraagd om deze informatie ook actief met u te delen.  
Wij realiseren ons dat het voor een aantal van u een lastige periode wordt. Wij 
wensen u veel sterkte en alle goeds in de komende tijd.  
 
Met vriendelijke groet, Anko van Hoepen en Anje-Margreet Woltjer 

 


