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- Afscheid Arend en Marijke
- Vakantieregeling
- Formatie

Agenda 2018-2019
30 en 31 mei 2019
5 juni 2019
5 juni 2019
10 t/m 12 juni 2019
20 juni 2019
21 juni en 24 juni 2019
10 juli 2019
11 juli 2019
26 augustus 2019
3 september 2019
25 september 2019

Hemelvaart – kinderen vrij!
Schoolfotograaf – groepsfoto’s
Rode Loper Loop
Pinkstervakantie
Afscheidsavond groep 8
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!
Weer naar school!
Informatiemarkt/inloopavond voor ouders en kinderen van 17.30 uur t/m 18.30
uur (Alle deuren van het IKC Wolderwijs staan open!)
Thema-avond over Groepsvorming van Kees van Overveld

Let op: Schoolfotograaf!
De schoolfotograaf komt niet a.s. donderdag, maar op woensdag 5 juni!

Directiepraat
Een Toekannieuws boordevol informatie over o.a. de vakantieplanning, het gymrooster en het
afscheid van onze collega’s Arend en Marijke.
Uiteraard bent u ook nieuwsgierig naar het formatieplaatje voor het komende schooljaar. Ik kan u
noemen dat het plaatje in hoofdlijnen af is, maar dat er nog een paar onzekerheden zijn. Ik hoop u
ergens in de loop van volgende week, middels een extra Toekannieuws, hierover meer uitgebreid te
kunnen informeren.
Teammededeling – Onze collega Jos de Jong is de afgelopen twee weken vervangen i.v.m. prive –
omstandigheden. We wensen Jos en haar man Willem heel veel sterkte! Ook de komende weken zal
ze wanneer nodig is vervangen worden. Bij de vervanging houden we rekening met zoveel als
mogelijk bekende gezichten voor de kinderen.
Fancy Hoekstra
Vakantieplanning schooljaar 2019 - 2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19-10-2019 t/m 27-10-2019
21-12-2019 t/m 05-01-2020
15-02-2020 t/m 23-02-2020
10-04-2020 t/m 13-04-2020
25-04-2020 t/m 10-05-2020
21-02-2020 t/m 22-05-2020
31-05-2020 t/m 01-06-2020
04-07-2020 t/m 16-08-2020

Buiten deze vakantiedagen om staat er nog een
Personeelsdag van Comprix op de agenda en twee keer een
evaluatiedag. Ook dan zijn de kinderen vrij. Hieronder de
data.

Evaluatiedag team De Toekan
Personeelsdag Comprix
Evaluatiedag team De Toekan

03-02-2020
04-03-2020
15-06-2020

Gymrooster
Woensdag
08.30-09.45 -> groep 4
09.45-11.00 -> groep 3a
11.00-12.15 -> groep 3b

Dinsdag
08.35-09.30 -> groep 6/7
09.30-10.15 -> groep 5a
10.15-11.00 ->groep 5b
11.00-11.45 -> groep 6a
12.15-13.00 -> groep 7a
13.00-13.45 -> groep 8a
13.45-14.30 -> groep 8b

Donderdag
08.35-09.30 -> groep 7a
09.30-10.15 -> groep 5b
10.15-11.00 ->groep 5a
11.00-11.45 -> groep 6a
12.15-13.00 -> groep 6/7
13.00-13.45 -> groep 8b
13.45-14.30 -> groep 8a
Vrijdag
08.40-09.30 -> groep 1/2a
09.30-10.20 -> groep 1/2b
10.20-11.10 -> groep 1/2c
11.10-12.00 -> groep 1/2d

BOON Buitenspeeldag
BewonersOverleg oosterwolde-Noord (BOON) houdt woensdagmiddag 12 juni van 14.30 – 17.00 uur
de jaarlijkse Buitenspeeldag op de Biezenkamp!
Er staan diverse waterspelen op het programma, zoals een waterloopmat, Zorbroll en waterballen.
Daarnaast ontbreken ook de ouderwetse spelletjes als blikgooienen snoephappen niet.
Alle kinderen uit de buurt tot en met 12 jaar zijn welkom. De activiteiten zijn allemaal gratis.

Afscheid Arend en Marijke
Op woensdag 10 juli zullen we op een feestelijke wijze afscheid nemen van onze meester Arend en
juf Marijke R. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen deze bijzondere dag te organiseren. De
planning zal er ongeveer als volgt uitzien.
Ochtendprogramma
8.30 uur
9.00 uur
11.00 uur
12.10 uur

12.30 uur
Middag-/avondprogramma
17.30 uur
17.30 uur – 18.45 uur

18.45 uur
19.00 uur

Kinderen net als anders naar school
Start Vossenjacht
Optredens groepen
Cadeau aanbieden + meester en juf samen met
de kinderen van groep 8 door de erepoort,
immers nemen we dan ook van hen afscheid
Kinderen vrij

Ontvangst Marijke en Arend op het plein
Pleinfeest met disco, springkussen, een patatje
en ranja voor de kinderen en een hapje en
drankje voor de ouders e.a. belangstellenden.
Afscheidswoord voor Arend en Marijke
Einde van het programma

Oproep 1
Voor het cadeau van Arend en Marijke willen we alle kinderen vragen €1,00 mee te nemen naar
school. (€0,50 voor juf Marijke en €0,50 voor meester Arend).

Oproep 2
Lijkt het u leuk en heeft u tijd om een groepje kinderen te begeleiden tijdens de Vossenjacht? Laat
het ons weten door een mailtje te sturen naar info@obsdetoekan.nl of geef het even door aan de
leerkracht van uw kind(eren).
Oproep 3
De kinderen, maar ook u als ouder, mag in de avond verkleed naar school komen in de jaren 60/70
stijl. Dit thema is bedacht door de kinderen van de leerlingenraad. Arend en Marijke hebben hun
opleiding gevolgd in deze tijd en zijn in deze tijd hun carrière als leerkracht gestart.

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

