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Agenda 2018-2019
15 maart 2019
5 april 2019
18 april 2019
19 april 2019
26 april 2019
27 april 2019
23 mei 2019

NL DOET
Stakingsactie -> groepen 1 t/m 8 zijn vrij deze dag
Opening Erfgoedproject Voeding
Afsluiting Erfgoedproject Voeding
Goede Vrijdag
Koningsspelen - Sportdag
Meivakantie
Schoolfotograaf – groepsfoto’s

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school!
Groepen 1/2
04-03 Mohamed Hasnawi
05-03 Johan Zandstra
05-03 Endrio de Boer
10-03 Kyano Been
13-03 Tiara Groenhof
We wensen jullie een fijne en plezierige schooltijd
toe!

Directiepraat
Nagenoeg alle groepen hebben deze week een start
gemaakt met het Techniektoernooi. Anders dan
andere jaren is er dit jaar geen regionale finale. Om
die reden zullen we ons eigen finalemoment
organiseren. Het is de bedoeling dit finalemoment
samen met de Kampingerhofschool te organiseren.
De uitdagingen staan dit jaar in het kader van
Communicatie. De groepen gaan met de volgende
uitdagingen aan de slag!
Groepen 1/2 Van tekening tot huis – ‘Welk team
legt de weg van bouwtekening tot huis het snelst af?’
Groepen 3/4 Handige wegwijzer – ‘Welk team
brengt de ruimte het snelst in kaart?’
Groepen 5/6 S.O.S – ‘Welk team bouwt een
vuurtoren, waarmee het zo snel mogelijk een bericht
kan doorgeven?’
Groepen 7/8 Een geheime sleutel – ‘Welk team
ontsnapt het snelst uit de escaperoom?’

Staking – Vrijdag 15 maart gaan wij als school wel deelnemen aan de landelijke stakingsdag voor het
onderwijs. Op vrijdagmorgen 15 maart zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 deze dag vrij!
Voor deze dag stond er een ‘klusdag’ gepland samen met BOON in het kader van NL DOET. De
‘klusdag’ gaat wel door! Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die het leuk vinden om te komen helpen
timmeren, verven en/of hapjes maken, mogen zich bij mij (juf Fancy) opgeven.
Teammededelingen – Afgelopen maandag heeft Liselotte Mooijman ingevallen op de maandag in
groep 8a. Liselotte heeft aangegeven volgende week maandag weer beschikbaar te zijn. Hier zijn we
ontzettend blij mee! We hopen dat Liselotte de komende weken een fijne klik gaat krijgen met de
groep en op de maandagen een vast gezicht gaat worden voor de kinderen!
Fancy Hoekstra
Parkeergedrag
Opnieuw een verzoek betreffende het
parkeren. Ditmaal een verzoek van onze
buurtgenoten. Zou u allen zo vriendelijk
willen zijn de auto niet op de stoep te
parkeren? Vaak staan er auto’s voor de
uitritten van de bewoners geparkeerd en dat
wordt als vervelend ervaren. Namens de
buurt, alvast bedankt voor uw begrip!

VZ-jes actie!
De VZ-jes actie heeft het afgelopen kalenderjaar maar liefst €391,- opgeleverd. Hiervan gaan we
materialen aanschaffen voor onze technieklessen. Bedankt allen voor het inzamelen van de VZ-jes.
Ook het komende jaar kunnen er weer VZ-jes ingezameld worden! Binnenkort zullen we als team
een nieuw doel bedenken!

Schoolreisjes
De groepen 1/2, de groepen 3/4 en de groepen 7 hebben hun schoolreisje al uitgekozen. Hieronder
alvast alle info op een rij! We hopen u na de voorjaarsvakantie ook te noemen waar de groepen 5 en
6 naar toe gaan.
Groep
1/2
3/4
7

Bestemming
Drentse Koe te
Ruinerwold
Dinoland te Zwolle
Kameleondorp

Datum
9 mei

Kosten
€21,-

20 juni
13 mei

€22,€31,-

U kunt de kosten voor het schoolreisje overmaken op de rekening van de Oudervereniging onder
vermelding van de voor – en achternaam van uw kind(eren) + de groep(en) waar uw kind(eren) in
zit(ten).
Het rekeningnummer is de volgende:
NL91RABO0349919224 t.a.v. de Oudervereniging van De Toekan

www.dinoland.nl

www.drentsekoe.nl

www.kameleonterherne.nl

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.

