
 

 
Kalender 
 

 
 
8 juli 
Zomervakantie  
 
22 augustus 
Start nieuwe 
schooljaar  
 
22 oktober 
Herfstvakantie 
 
31 oktober  
Studiedag 
 

Afscheid juf Marthy   
 
Lieve kinderen en ouders van de Koekoek, 
 
Ik zit zelden om een woordje verlegen maar jullie hebben het dan toch voor 
elkaar gekregen, afgelopen dinsdagmorgen! Wat een bloemenzee en 
aardige woorden, kaarten en tekeningen! Het was een totaal onverwachte 
kleurige en geurige tsunami die over me heen kwam, op school en ook thuis 
en nog een klus om het geheel in vazen te krijgen.  
 
Mijn collega Inge had het nog 
passend over een “nieuwe vaze” 
in mijn leven… 
 
Ik kan alleen maar zeggen: heel 
hartelijk dank voor deze ode aan 
mijn deurwachterscarrière!  
 
Het was mij een groot genoegen 
en het werkt bovendien twee 
kanten op: wie kan aan een slecht 
humeur toegeven als er 
honderden vrolijke kinderen naar 
binnen stormen? Dank dus vooral 
voor het leveren van al die leuke 
kinderen, jaar na jaar na jaar. Ik 
hoop jullie allemaal nog eens te 
zien in de wijk of als ik op school 
als vrijwilliger rondloop.  
 
Maar eerst: fijne vakantie! 
 
Tot ziens. 
(Juf) (S) Marthy Smid 
 
____________________________________________________ 

Jaargang 29, 2022 - 06 
 
 
 



 

Dag groep 8, hallo groep 3: heerlijke hectiek 
 

 
Gisteravond, woensdag 6 juli, hebben we het afscheid van groep 8 
gevierd. Het was wederom indrukwekkend en fantastisch.  

En vanochtend was het alweer tijd voor het volgende feestje: het uitglijden 
van de Groep 2-leerlingen naar groep 3. 

Wat een prachtige tradities hebben wij toch op deze mooie school! 

__________________________________________________________ 



 

Het nieuwe schooljaar 
 
Start vd dag in het nieuwe schooljaar 
We borduren voort op de afspraken van het afgelopen jaar. Ouders mogen 
hun kinderen 1 x in de week tussen 08.20 en 08.30 uur naar de groep 
brengen. Ouders van jonge kleuters die meerdere momenten nodig 
hebben, bepalen samen met de leerkracht(en) hoeveel ochtendmomenten 
noodzakelijk zijn. We verzoeken jullie om even met het kind op te starten, 
een spelletje te doen of het kind richting keuzewerk in de hoeken te 
brengen. Een knuffel geven en dan ook vertrekken. Je bepaalt zelf welke 
dag je goed uitkomt.  
 
Bij het brengen wordt gebruik gemaakt van de onderstaande ingangen:  
• Hoofdingang: de groepen 1/2 A en C, 4 en 7/8 en 8 
• Achterplein ingang de groepen 1/2 B en 1-2D, 3, 3/4, 5, 5/6, 6, en 7. 
 
Einde van de schooldag (15.00 uur) 
We schakelen weer terug naar een gezamenlijke eindtijd van 15.00 uur 
voor alle groepen, dus ook voor de groepen 1-2 A t/m D. De overgang naar 
de BSO van de leerlingen van de groepen 1-2 vindt wel om 14.55 uur plaats.  
De leerkracht van de groepen 1-2A t/m D brengen hun groepen naar het 
achterplein van de school. De groepen 3, 3-4 en 4 brengen hun groep naar 
een aangewezen plaats op het Koekoeksplein. En de leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8 verlaten de school via de hoofdingang. Zie plattegronden 
 

 
 
 
______________________________________________________________ 
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Aanmelden TSO schooljaar 2022-2023 
 
Het aanmelden voor de TSO voor het nieuwe schooljaar kan door een 
bericht te sturen aan: ip@ludens.nl, vermeld hierin de naam van jouw 
kind(eren) en de gewenste dagen.  
 
Als je al een vast contract had voor de TSO, voor de door jou gewenste 
dagen, dan hoef je niets te doen. Deze loopt automatisch door tot einde 
basisschooltijd van jouw kind(eren). 
  
Actie is alleen gewenst als: 
• je gebruik hebt gemaakt van een tijdelijk contract en dit in het nieuwe 
schooljaar door wilt zetten 
• je een tijdelijke extra dag aangevraagd hebt en hiervan in het nieuwe 
schooljaar gebruik wilt blijven maken 
• jouw kind van groep 2 naar groep 3 gaat en je ook op vrijdag gebruik van 
de TSO wilt maken. 
_____________________________________________________________ 

 
Inschrijven voor Koekoekskoor 2022-2023 
 

 
 
Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich weer aanmelden voor het 
Koekoekskoor. Zingt jouw kind na de zomer (weer) mee? 
  
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar info@meikeveenhoven.nl met 
voor- en achternaam kind en de groep waar hij of zij naartoe gaat. Meer 
informatie is te vinden op https://koekoekskoor.zingdan.nl 
______________________________________________________________ 



 

Gymrooster 2022-2023 
 

Tijden  Woensdag Donderdag Vrijdag   

 Maria van 
Redestraat  

Maria van 
Redestraat 

Dr Bosschool 

08.30 - 10.00 uur  8 6  5-6  

10.00 - 11.15 uur  7-8 5  4  

11:15 - 12.30 uur  7     

   13.00 - 14.45 uur 
 

3  3-4  

 
De kinderen van de groepen 7, 7-8 en 8 fietsen naar de gymzaal en groep 8 
is om 08:15 uur welkom. De kinderen van de groepen 6 en 5/6 vertrekken ‘s 
ochtends vanaf school om 08.15 uur.  
 
Ouders kunnen er ook voor kiezen om de kinderen bij de gymzaal af te 
zetten. Dat kan vanaf 08.15 uur.  
 
Waarschijnlijk gaan we in januari 2023 op woensdag t/m vrijdag weer terug 
naar de gymzaal aan de Weerdsingel WZ 22.  
______________________________________________________________ 
 
Kerstmusical 2022 
 
Kinderen uit groep 5 t/m 7 kunnen zich alweer inschrijven voor de 
kerstmusical van komend seizoen! De repetities starten na de 
herfstvakantie.  
 
We repeteren na schooltijd op vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 op 
school. De uitvoering voor de school en voor de ouders is op vrijdag 23 
december. De repetities zullen net als afgelopen jaar begeleid worden door 
Meike Veenhoven (koorjuf) en Fee van der Poel (moeder Pauline, Sanne en 
Annemijn). De kosten voor deelname bedragen €150. Je kunt je kind 
opgeven door een mailtje te sturen naar info@meikeveenhoven.nl o.v.v. 
naam en groep kind. 
______________________________________________________________ 
 
We bedanken alle ouders voor de hulp en steun die jullie ons het afgelopen 
schooljaar hebben gegeven. We zijn trots op jullie betrokkenheid.  
Fijne vakantie allemaal! 
 
 

 


