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Het Sinterklaasfeest  
 

Vorige week, woensdag troffen de kinderen een gevuld schoentje of een 
gevuld laatje aan. Hopelijk hebben ze gesmuld van hun snoepgoed en 
mandarijn. De Pieten hebben hun best gedaan.   
 
Op vrijdagochtend 3 december vieren we Sinterklaas op school. Normaal 
gesproken komt Sinterklaas op een ludieke manier aan en zijn jullie als ouders 
hierbij aanwezig. Helaas laat Covid-19 dit niet toe en ontvangen we hem binnen 
onze school. De ontvangst in de hal doen we samen met de groepen 1 t/m 4. 
Groep 5 t/m 8 kan hier helaas niet bij aanwezig zijn omdat er te weinig ruimte is. 
Uiteraard komt de Sint in alle groepen op bezoek. We maken er met de 
kinderen een leuke dag van en delen de foto’s met jullie. We rekenen op jullie 
begrip en hopen van harte dat we Sinterklaas volgend jaar weer op het plein 
mogen begroeten in jullie aanwezigheid.   
  
Alle kinderen zijn op 3 december om 13.00 uur uit. Denkt u hieraan bij het 
ophalen? Het is fijn als de kinderen ook wat (extra) fruit meenemen. We 
lunchen deze dag niet op school, m.u.v. de kleuterklassen (groepen 1-2 lunchen 
wél op school).   
 
En om nog even in de sfeer te komen: op de website staat het Sintlied:  
Een lied om te leren | openbare Basisschool De Koekoek (obsdekoekoek.nl) 
We zoeken, zoeken en zoeken naar zijn boek. Gelukkig helpen de kinderen ons 
mee. 
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Brent is geboren 
 

Michelle van Boxtel heeft op 10 november Brent op de wereld gezet. Een baby 
van 4280 gram met een lengte van 53 cm. Met Michelle en Brent gaat het goed.  

 

 
Personele wijzigingen 

Vertrek van Dedé en Anke Koreman 
 

Dedé heeft ons te kennen gegeven dat hij per 1 januari 2022 (vervroegd) van 
zijn pensioen gaat genieten. Dat gunnen we hem van harte maar de gevoelens 
zijn dubbel. Hij is het cement tussen onze stenen, die we zeer zullen missen. 
Hij is nog 3,5 week bij ons en dan gaan we verder zonder hem. We zijn met zijn 
opvolging bezig.  
 
Charlotte Maree (leerkracht groep 5-6) gaat vanaf donderdag 2 december met 
zwangerschapsverlof. We zien haar medio april 2022 weer terug als moeder van 
een dochtertje. 

 
Anke Koreman (leerkracht groep 5) heeft helaas ook aangegeven ons te 
verlaten. Lees hier het persoonlijke bericht van Anke: 
 
Beste ouders, 
 

Bij deze wil ik jullie laten weten dat ik per 1 januari afscheid neem van De 
Koekoek. Er wacht een nieuwe uitdaging op mij bij de Hogeschool Utrecht. Hier 
zal ik aan de slag gaan als opleidingsdocent Nederlands. Ik ga toekomstige 
basisschoolleerkrachten al het moois van het taal- en leesonderwijs bijbrengen. 
 
Hoewel ik achter mijn keuze sta en er veel zin in heb, voelt het ook een beetje 
dubbel. Ik heb onwijs fijne jaren gehad op de Koekoek en heb mijzelf hier enorm 
kunnen ontwikkelen. Heel veel mooie herinneringen en ervaring die ik, ook 
dankzij jullie als ouders, meeneem in mijn rugzak.  
De komende weken ga ik nog heel veel genieten van de gezelligheid en warmte 
in groep 5 en de rest van De Koekoek, om daarna de deur van de Koekoek achter 
mij te sluiten. 



 

 
Ouders, bedankt voor de onwijs fijne samenwerking! 

 
Hoe lossen we deze personele mutaties op? 
Arnoud Schaaij draagt groep 1-2C over aan Ingrid Hooijmans. Ingrid gaat van 
maandag t/m donderdag in deze groep werken. Arnoud gaat naar groep 5. Daar 
gaat hij samenwerken met Niels Koning (pooler van SPO Utrecht). 

 
Gwendolyn van Sijl gaat van maandag t/m donderdag in groep 1-2D werken. 
Dat deed zij al samen met Ingrid maar nu draagt zij de gehele 
verantwoordelijkheid over deze groep.  
 
Het zwangerschapsverlof van Charlotte Maree vangen we op door Lianne Lane 
4 dagen in groep 5-6 te laten werken. Dat doet zij samen met Melanie 
Molenaar (maandag). Melanie werkte op maandag in groep 5 en gaat nu twee 
deuren verderop.  
 
Bibi Hinrichs gaat van maandag t/m vrijdag in de minibouw 5-6 werken. Twee 
dagen in groep 6 en de andere drie dagen ondersteunend in deze minibouw.  

 
Nu zijn we nog op zoek naar een leerkracht (ondersteuner) voor de minibouw 3-
4. Die collega moet het werk van Bibi over gaan nemen. Het gaat om 3 dagen.  
 
En we zoeken nog iemand voor 2 dagdelen voor de minibouw 1-2 die 
ondersteunende werkzaamheden kan verrichten. We hopen dit nog in te vullen 
voor de kerstvakantie. Wordt vervolgd.  

 

 

 
 

Zwerfboekenkast 
 

Op vrijdag 15 oktober is onze zwerfboekenkast feestelijk geopend. Deze kast 
staat bij de ingang van onze school.  
 
Heb je thuis boeken die je niet meer leest? En wil je die graag andere 
kinderen laten lezen? Je bent welkom om in de kast te neuzen en een 



 

boek mee te nemen. Leuk als je er dan ook eentje teruggeeft aan onze 
kast. Veel (zwerf)boekplezier! 
 

 
 
 

TSO-berichten 
 

Sinds november geeft Annemieke Brandsen dramales op De Koekoek tijdens 
de TSO. Dat doet zij voor de leerlingen van de groepen 5-6 en 6. In het 
verleden heeft zij een opleiding voor creatieve therapie gevolgd in Nijmegen 
en het geven van dramalessen heeft vanuit de opleiding haar interesse. 

 
Het doel van deze 4 dramalessen is dat de kinderen een rol leren opbouwen 
vanuit improvisatie. De les bestaat uit de onderdelen: warming up, 
stemoefeningen & gebruik van tekst, fysieke oefeningen in de vorm van 
theatersport, mimiek-emoties & gebruik van props en cooling down. 
In de vierde les, mogen de kinderen hun personage laten zien aan elkaar tijdens 
de TSO. De leerlingen genieten van deze lessen.  
 

Koken 
Daarnaast hebben diverse leerlingen van groep 7-8 aan kookactiviteiten 
meegedaan: kleine minilasagnes en koekjes zijn er gebakken. We hebben ook 
meer tijd kunnen besteden aan sportactiviteiten. 
 

Sfeer 
We merken overigens dat de sfeer op het voor- en achterplein goed is. De 
leerlingen letten meer op elkaar en de mediatoren klagen dat er geen tot weinig 
werk voor hen is! 
 

De nieuwe knotshockey set wordt goed gebruikt en ook het andere 
buitenspeelgoed is dankbaar in gebruik genomen. Complimenten aan alle 
leerlingen, we zorgen voor elkaar en onze omgeving! 
 

 



 

Kerstmusical 
 

Op donderdag 23 december brengen 19 kinderen uit groep 5 t/m 7 de 
kerstmusical ‘Lichtjes in het duister’ op de planken.  
 
Het verhaal gaat over een groepje herders dat de ster wil volgen, maar de ster is 
opeens verdwenen. En dan is het donker. En ze zijn bang in het donker! En wie 
zijn die enge personages die ze onderweg ontmoeten? 
 

De rollen zijn verdeeld en de kinderen zijn al enthousiast aan het oefenen. Het 
script is geschreven door Fee, moeder van Pauline, Sanne en Annemijn, en de 
muziek door Meike van het Koekoekskoor. Fee en Meike begeleiden de musical. 
 
De musical wordt opgevoerd voor alle kinderen van de school (in drie 
voorstellingen).  De dag erna, op 24 december, wordt de musical voor de ouders 
van deze kinderen opgevoerd, mits de maatregelen dat toelaten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


