‘HET TOEKANNIEUWS’
Schooljaar 2018/2019 – 06-05-2019
Nummer: 18
In dit nummer
- Agenda
- Directiepraat
- Nieuwe leerlingen

- Schoolreizen
- Activiteit: Rode Loper Loop – 5 juni

Agenda 2018-2019
23 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 t/m 12 juni 2019
21 juni en 24 juni 2019
10 juli 2019
11 juli 2019

Schoolfotograaf – groepsfoto’s
Hemelvaart – kinderen vrij!
Pinkstervakantie
Evaluatiedagen team – kinderen vrij!!
Feestelijke afscheid dag van collega’s Marijke Rozeveld en Arend Dijkstra
Programma volgt t.z.t.
Om 12.00 uur start de zomervakantie 2019!

Huisdieren in school of op het plein
Omdat een aantal kinderen bang of allergisch zijn
voor huisdieren, mogen er zonder toestemming
geen dieren meegenomen worden naar school.
Ook zien wij om die redenen liever geen honden
op het speelplein bij het halen en/of brengen van
de kinderen. Uitzonderingen kunnen door de
leerkracht gemaakt worden als het dier een
educatief doeleinde heeft, bijvoorbeeld tijdens
een spreekbeurt of presentatie van een leerling.

Directiepraat
Ondanks het zonnetje zich niet liet zien tijdens de Koningsspelen kunnen we terugkijken op een
gezellige en sportieve dag. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben in groepjes allerlei
spelactiviteiten gedaan op het plein, in de gymzaal en in de grote zaal. De kinderen van de
bovenbouwgroepen hebben allerlei sportieve activiteiten gedaan op het sportveld en in de gymzaal
van het Stellingwerf College. Uiteindelijk hebben we de Koningsspelen rond half 12 met alle kinderen
afgesloten met het Koningslied. Op onze website www.obsdetoekan.nl in het fotoboek leuke foto’s
van de dag.
Na de Koningsspelen ging de meivakantie van start. We hopen dat de kinderen een fijne
vakantieweek hebben gehad! Met alweer de meivakantie achter de rug gaan we de laatste periode in
voor de zomervakantie. Ondanks het gelukkig nog even duurt (er is nog genoeg te doen), is het maar
zo weer zover….
Komende donderdag gaan de groepen 1 en 2 op schoolreis naar de Drentse Koe. Veel plezier!!
Fancy Hoekstra

Schoolreisjes
Groep
1/2

Bestemming
Drentse Koe te
Ruinerwold
Dinoland te Zwolle
Hellendoorn
Kameleondorp

3/4
5/6
7

Datum
9 mei

Kosten
€21,-

20 juni
3 juni
13 mei

€22,€28,€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.avonturenpark.nl

www.drentsekoe.nl

www.kameleonterherne.nl

www.dinoland.nl

GROEPEN
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

START MEISJES
18:00 uur
18:10 uur
18:20 uur
18:45 uur
18:55 uur
19:10 uur
19:20 uur
19:30 uur

START JONGENS
18:05 uur
18:15 uur
18:25 uur
18:50 uur
19:00 uur
19:10 uur
19:20 uur
19:30 uur

AFSTAND
1 ronde (± 600 mtr)
1 ronde
1 ronde
1 ronde
1 ronde
2 ronden (± 1200 mtr)
2 ronden
2 ronden

