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Kerstkoor, Kerstdiner en Kerstmusical 
 
Het is al volop kerst op school, maar volgende week barst het Koekoekkerstfeest 
helemaal los. Op donderdagochtend luiden we Kerstmis in met een prachtig 
optreden van ons Koekoekskoor en we sluiten de dag op met het gezellige 
Kerstdiner. Op vrijdag wordt de kerstmusical opgevoerd. 
    

 
 
Kerstkoor 
Op donderdagochtend 22 december treedt ons kinderkoor, aangevuld met een paar 
leerkrachten, op onder leiding van Meike Veenhoven. Het optreden is in eerste 
instantie voor de kinderen van de school. Om 08:20 uur gaat de deur open en gaan 
de kinderen zonder ouders naar de klas. Het gebruik van de achteringang bevelen 
wij aan omdat het koor op de trap staat opgesteld.  
 
Om 08:30 uur stellen de kinderen zich op rondom de trap. De voordeur gaat om 
08:40 open voor ouders die er graag bij willen zijn. De ruimtes Sperwer en Mus zijn 
open. Let op: vol is vol.  
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Kerstdiner 
Het Koekoekkerstdiner voor de kinderen vindt plaats op donderdag 22 december 
van 17.30 t/m 19.00 uur. De deur gaat open om 17:15 uur. Vanaf 17.30 uur is er een 
samenzijn voor alle ouders op de begane grond van de school. We gebruiken de 
ruimtes rond de trap en ruimte Sperwer. Neem je eigen drankje en hapje(s) mee, 
voor jezelf en een klein beetje voor de ander! Wij zorgen voor de aankleding en 
hebben er zin in. Het is alweer drie jaar geleden dat wij dit konden organiseren.  
 
Wij verzoeken de groepsouders te inventariseren hoeveel ouders er van jouw/jullie 
groep aanwezig zijn. Fijn als je het aantal aanwezigen aan mij door geeft: 
john.jansen@spoutrecht.nl  We hopen jullie allemaal te zien, dus zet de datum in je 
agenda! Gezellig. 
 

 
 
Kerstmusical 
Op vrijdag 23 december wordt er een kerstmusical o.l.v. Meike Veenhoven 
opgevoerd. Tussen 8:00 en 08:40 uur treffen we de voorbereidingen.  
Deze dag verzoeken wij jullie via de achteringang de school te betreden.  
Om 17.00 is de kerstmusical te zien voor de ouders van de kinderen die meespelen.  
______________________________________________________ 
 
 

 



 

Groot Tevredenheidsonderzoek 

Eens per 4 jaar onderzoeken wij de tevredenheid over onze school. Het is voor ons 
erg belangrijk om van zowel ouders, leerlingen als van ons team (leerkrachten) 
feedback te krijgen over hoe De Koekoek wordt ervaren. Denk hierbij aan vragen 
over onderwijs, organisatie, pedagogisch klimaat, begeleiding en ondersteuning 
van leerlingen en groepen, communicatie en nog wat andere relevante zaken.  

De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek start op maandag 16 januari 
2023 en loopt tot en met vrijdag 3 februari 2023. U ontvangt de vragenlijst per 
email van ons. De opbrengsten zijn een belangrijke input voor enerzijds ons 
dagelijks handelen, maar uiteraard ook voor onze strategie op langere termijn. We 
nemen deze in mee de uitwerking voor ons schoolplan 2023-2027. We houden u 
uiteraard op de hoogte van de opbrengsten via de Ouderberichten. Fijn als u 
meedoet! 

______________________________________________________ 
 

 
 
Voorleeswedstrijd minibouw 7-8 
 
Vrijdag 9 december was de finale van onze voorleeswedstrijd in de minibouw 7-8. 
Joris, Daniel, Zoey, Anne en Dana namen het tegen elkaar op.  
 
Met grote aandacht werd er geluisterd door de kinderen van de andere groepen. Er 
werd prachtig door alle zes de kinderen prachtig voorgelezen maar uiteindelijk kan 
er maar een winnen. Zoey Hatfield was de terechte winnares. Zij zat fantastisch in 
haar boek en nam het publiek mee het verhaal in. Gefeliciteerd Zoey. En nu op naar 
de voorrondes in onze stad. 
 

 



 

 
 
Actie: We hebben oor voor elkaar 
 
Rosie Kirchner uit groep 8 kwam met het initiatief om een actie te houden voor de 
voedselbank. Zeer passend in deze tijd van het jaar vanuit de vreedzame 
gedachten. Er zijn veel mensen die in armoede leven en die we zo een klein beetje 
kunnen helpen.   
 
Haar initiatief maakt mij trots. Net als dat ik trots ben op de kinderen van groep 8 
die het geheel in goede banen hebben geleid vanaf 8:15 in de ochtend. En trots op 
jullie: twintig kratten gevuld met levensmiddelen en speelgoed in een week tijd! 
Dank allen hiervoor! 
______________________________________________________ 
 
Even voorstellen… Iris van der Kaap (28) 
 
“Ik woon sinds augustus in Utrecht, op steenworpafstand 
van De Koekoek. De afgelopen vijf jaar stond ik in 
Groningen voor de klas. Ik kom uit een echt 
onderwijsgezin en vind het werken met kinderen enorm 
leuk. Ik kijk ernaar uit om na de kerstvakantie bij De 
Koekoek te beginnen.” 
 
“Vanaf het eerste moment kreeg ik een goed gevoel bij de school en het team. 
Naast mijn werk vind ik het leuk om te sporten en de mooie plekjes in Utrecht te 
ontdekken. Ook houd ik van muziek en speel ik graag piano.” 
  
We zijn zeer blij met de aanstelling van Iris op De Koekoek in een periode van grote 
tekorten op de arbeidsmarkt. Iris werkt op donderdag en vrijdag in groep 5-6. Zij 
vervangt Sarah Stoel die medio januari 2023 met zwangerschapsverlof gaat. Op 
maandag werkt zij ondersteunend in de minibouw 5-6 en op de woensdag werkt zij 
in groep 1-2A. De dinsdag vullen we nog in met vooral werkdruk verlagende 
werkzaamheden voor de diverse minibouwen. 
 
 

 


