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Agenda 2018-2019
23 januari t/m 1 februari
4 februari 2019
11 en 13 februari 2019
13 februari 2019
14 februari 2019
15 februari 2019
16 februari 2019
25 februari 2019
15 maart 2019
5 april 2019
18 april 2019
19 april 2019
26 april 2019
27 april 2019

Nationale Voorleesdagen
Evaluatiedag – Kinderen groepen 1 t/m 8 vrij!
Rapportgesprekken
Talentmoment groepen 1 t/m 4 – 10.45 uur tot 12.15 uur
Talentmoment groepen 5 t/m 8 – 12.30 uur tot 14.00 uur
Valentijnsbal groepen 7 en 8 – 18.30 uur – 20.00 uur
Voorjaarsvakantie
Weer naar school
NL DOET
Opening Erfgoedproject Voeding
Afsluiting Erfgoedproject Voeding
Goede Vrijdag
Koningsspelen - Sportdag
Meivakantie

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen
bij ons op school!
Tijn v/d Besten (1/2a)
Sem Oosterhof (1/2d)
Noel v/d Besten (3)
Mika v/d Besten (4a)
Revano v/d Veer (7a)
We wensen jullie een fijne en plezierige schooltijd
toe!

Directiepraat
In maart staat er een Actieweek gepland voor meer investeringen in het onderwijs. De actieweek
wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart. Ondanks we als team
zeker achter de staking staan, is het nog niet zeker op welke wijze wij deelnemen aan deze landelijke
stakingsdag voor het onderwijs. Zodra hierover meer duidelijk is, zullen we dat z.s.m. met u
communiceren.
Als gevolg van de bijeenkomst met de leerlingenraad heb ik afgelopen week samen met Comprix een
bezoek gebracht aan het Stellingwerf College om te kijken of zij iets voor ons kunnen betekenen
betreffende het creëren van extra ruimte voor onze school. We hebben een positief gesprek gehad
en het Stellingwerf College heeft zeker mogelijkheden om ons te voorzien in extra ruimte. Daarnaast
hebben we ook gesproken over een meer inhoudelijke samenwerking. Er zijn vele kansen en
mogelijkheden. We gaan deze nu eerst binnen het team en de MR doorspreken. We houden u van
dit alles zeker op de hoogte!
Naschools aanbod – Geweldig om te zien dat velen zich hebben opgegeven voor een of meerdere
activiteiten. In principe kun je, je niet meer inschrijven voor de activiteiten. Dit kon nog t/m 25
februari. Voor een aantal activiteiten hebben zich meer kinderen ingeschreven dan vooraf gepland.
We gaan deze week kijken op welke wijze we toch zoveel mogelijk kinderen kunnen laten genieten
van de activiteiten waarvoor zij zich hebben opgegeven. Mochten kinderen nog belangstelling
hebben voor onderstaande activiteiten, dan zijn er nog een aantal plekjes vrij… Geef je wel op voor
a.s. vrijdag 1 februari. Komende vrijdag krijgen namelijk alle kinderen die zich hebben opgegeven een
overzicht voor welke activiteiten ze definitief zijn ingedeeld.
- Boekpromotie kleuters
- Rots en Water groepen 5 en 6
- Instrument bespelen
- Schoolkoor
Komende donderdagmiddag zal onze leesconsulent Elke v/d
Kley samen met Wikje de Haan het driejarige project ‘de
Bibliotheek op school’ openen. Met de Bibliotheek op
school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen
ineen en wordt er structureel aandacht besteed aan
leesplezier en mediawijsheid. Het doel is kinderen te
stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en
verstandiger om te gaan met internet, sociale media en
games.
Age Veldboom, de man van juf Nynke, zal na de opening van
‘de Bibliotheek op school’ een boek voorlezen / voordragen
aan alle kinderen in het kader van de Nationale
Voorleesdagen. Age kan als geen ander een prachtig en
boeiend verhaal overbrengen, dus dat beloofd wat!
Fancy Hoekstra

Talentmoment
Op woensdag 13 februari en donderdag 14 februari hebben we voor alle kinderen een
Talentmoment. Ditmaal staat het Talentmoment geheel in het teken van Energie! Uit onderstaande
activiteiten mogen de kinderen drie activiteiten kiezen die ze leuk vinden. Vervolgens worden de
kinderen bij één van de gekozen activiteiten ingedeeld.
Heeft u zin en tijd ons te ondersteunen tijdens het Talentmoment op de woensdag en/of donderdag,
laat het ons weten door een mailtje te sturen naar info@obsdetoekan.nl of even bij juf Fancy naar
binnen te lopen.
Groep 1 t/m 4
Bezoek Boerderij te Makkinga, familie Gorter
Tekenles van Marjolein Spitteler
Bezoek technieklokaal Stellingwerf College – zonneboten en windmolen knutselen
Stroomkring – over elektriciteit, Appie en Jos
Vuurvliegjes maken, door juf Marijke K
Gymles van meester Thai
Op bezoek bij Auto Kort
Groep 5 t/m 8
Bezoek Boerderij te Makkinga, familie Gorter
Bezoek technieklokaal Stellingwerf College –
zonneboten solarchallenge
Stroomkring – over elektriciteit, Appie en Linda
Leren over Energie met de Xperience Box, door juf
Anja
Bezoek Glasfabriek Oosterwolde door eigenaar Bert ter Elst
Op bezoek bij Auto Kort
Gastles Greenpeace
Rapportgesprekken
Maandag 11 februari en woensdag 13 februari staan de
10 minuten gesprekken op de planning. Tijdens het 10 minuten gesprek horen we graag hoe uw kind school
ervaart. Daarnaast zal de leerkracht vertellen over
zijn/haar ervaringen en zullen o.a. de resultaten van het
eerste half jaar besproken worden.
Middels onderstaande link kunt u zich hiervoor digitaal
intekenen tot vrijdag 8 februari. (De gesprekken van
groep 8 duren een kwartier. Deze intekenlijst vindt u op
het tweede tabblad, zie rechts onderin van de
spreadsheet.)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/113ROdUXvb4Y_VyacV687VP1PxpjxixfoQ0kx9Y_jtVY/edit?
usp=sharing

Klankbordbijeenkomst
Donderdagavond 4 april zal er weer een klankbordbijeenkomst gehouden worden. Tijdens deze
bijeenkomst denken ouders actief mee over de school. ‘Waar bent u heel erg tevreden over? Welke
tips heeft u voor ons?’
Een aantal ouders hebben nog zitting in de klankbordgroep en zijn deze avond dan ook van harte
welkom. Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die de huidige
klankbordgroep willen versterken.
Heeft u interesse voor de klankbordgroep? Geeft u zich dan op door een mailtje te sturen
naar info@obsdetoekan.nl.
De klankbordbijeenkomst duurt ongeveer van 19.30 uur tot 21.00 uur.

