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- Agenda
- Directiepraat
- Nieuwe leerlingen
- Afscheid Arend en Marijke
- Formatie

- Parkeren rondom school
- 10 – minuten gesprekken
- Kennismaken groepen 2 in groep 3

Agenda 2018-2019
20 juni 2019
21 juni en 24 juni 2019
10 juli 2019
11 juli 2019
26 augustus 2019
3 september 2019
16 en 18 september 2019
25 september 2019

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!)
Omgekeerde oudergesprekken
Thema-avond ‘Groepsvorming’ van Kees van Overveld

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school.
Cas Meijer (1/2a)
Benthe de Jong (1/2c)
Juella Veenstra (1/2c)
We wensen jullie een hele fijne en plezierige schooltijd toe!

10 – minuten gesprekken
Op maandag 1 juli en woensdag 3 juli zijn er weer 10 – minuten gesprekken. Hieronder de link
waarmee u weer digitaal kunt intekenen.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/113ROdUXvb4Y_VyacV687VP1PxpjxixfoQ0kx9Y_jtVY/edit?
usp=sharing

Directiepraat
In dit Toekannieuws het definitieve en volledige formatieplaatje. We zijn blij onze invalcollega’s Marc
en Tiny het volgende schooljaar een plekje in onze formatie te kunnen bieden!
De afgelopen weken hebben de kinderen uit de groepen 1 t/m 7 de eindtoetsen van ons CITO
Leerlingvolgsysteem gehad. De komende week staat in het teken van het analyseren van de
resultaten en het schrijven van de rapporten. In dit Toekannieuws dan ook weer een link voor het
digitaal intekenen op de 10 – minuten gesprekken. We gaan er van uit dat u zich allen (ouders van de
groepen 1 t/m 7) intekend. Na de vakantie hebben we weer de omgekeerde oudergesprekken. Deze
gesprekken zijn bedoeld om kennis te maken met de (nieuwe) leerkracht van uw kind(eren) en vooral
zelf te vertellen over uw eigen kind(eren). ‘Wat denkt u dat de leerkracht moet weten over uw
kind(eren) om het een geslaagd schooljaar te laten worden?’
Enige tijd geleden hebben wij ons schoolspecifieke veiligheidsplan herzien en aangevuld met beleid
‘Hoe te handelen wanneer een kind wegloopt of wil weglopen van school?’ Wanneer u
geinteresseerd bent op welke wijze we hier als team afspraken over gemaakt hebben, kunt u de
bijlage inzien. Het herziene veiligheidsplan is gedeeld en doorgesproken met de MR.
Onze groepen 8 worden het komende schooljaar gehuisvest in
het Stellingwerf College. Deze ‘dependance’ noemen we het
Toekan College. De nu groepen 7 zullen in de laatste
schoolweek samen met hun leerkrachten Anja en Lianne hun
nieuwe lokaal inrichten. Na de zomervakantie is er tussen 8.30
uur en 9.15 uur voor de kinderen en ouders een feestelijke
inloop. De betreffende ouders zullen hiervoor nog een
uitnodiging ontvangen.
Met het Toekan College denken we een leuke nieuwe en
uitdagende samenwerking aan te gaan. Een samenwerking die
met name voor de kinderen kan resulteren in een betere
aansluiting richting het Voortgezet Onderwijs.
Donderdagavond gaan we afscheid nemen van de groepen 8 in het Stellingwerf College. De kinderen
hebben dit jaar weer een musical ingestudeerd. Altijd weer een spannende, bijzondere, maar
bovenal onvergetelijke avond voor ouders, kinderen en team!
Fancy Hoekstra

Kinderen groep 2 gaan wennen in groep 3
Op woensdag 26 juni en woensdag 3 juli gaan de kinderen van de groepen 2 kennismaken met hun
nieuwe juffen, Rouselle, Kelly en Marijke K. Een spannend en bijzonder moment voor de kinderen. Ze
mogen dan namelijk alvast even ‘ruiken’ aan hoe het gaat in groep 3…. zitten aan een eigen tafeltje,
werken met een werkboekje, een eigen potlood en gummetje...
De kinderen van groep 3 mogen tijdens deze kennismaking weer even terug naar hun ‘oude’ juf in de
kleutergroep. Lekker spelen!

Formatie + plattegrond
groepen
1/2a
1/2b
1/2c
1/2d
3a
3b
4
5a
5b
6b
6a/7a

aantallen
16
16
16
16
24
24
30
20
22
25
24

maandag
Elly
Nynke
Susanna
Lianne B
Marijke K
Kelly
Bianca
Tim/Tiny
Marieke K
Leonie
Betty

dinsdag
Elly
Froukje
Susanna
Lianne B
Jos
Kelly
Dirk
Tim/Tiny
Marieke K
Leonie
Betty

woensdag
Elly
Froukje
Susanna
Lianne B
Marijke K
Kelly
Bianca
Tim/Tiny
Marieke K
Leonie
Betty

donderdag
Elly
Froukje
Susanna
Lianne B
Marijke K
Rouselle
Bianca
Tim/Tiny
Marc
Leonie
Marieke S

7b
8a
8b
1 t/m 8

30
23
22

Linda
Dirk
Anja

Linda
Lianne
Anja
Thai Vo

Linda
Lianne
Anja
Thai Vo

Linda
Lianne
Anja
Thai Vo

Extra ondersteuning en begeleiding
Kleutergroepen
Groep 4 en 6/7
NT2 ondersteuning
Plusbegeleiding
Groepen 6 en 7

vrijdag
Elly
Froukje
Susanna
Jos
Marijke K
Rouselle
Bianca
Tim/Tiny
Marc
Leonie
Marieke
S
Linda
Lianne
Anja
Thai Vo

Carla Otter en Agaath Kampman
Marisca Colle
Silvia Bosgraaf - dinsdagmorgen
Jannie Tienstra - maandag
Dirk Brouwer op de donderdagmorgen

Overige functies
Conciërge
Taal-/leescoördinator
Techniekcoördinator
ICT coördinator
Intern begeleider groep 1 t/m 4
Intern begeleider groep 5 t/m 8
Directeur
Stagiaires
Marjan van Dijk
Thijs Hamstra
Ylsa Lindeboom
Mila Helffrich

Klaas v/d Berg – dinsdag, woensdag en vrijdag
Lianne Felder (1x in de 4 weken vervangen door
Dirk Brouwer op de woensdagmorgen)
Marijke Kist (1x in de 4 weken vervangen door
Dirk Brouwer op de woensdagmorgen)
Linda Kruiper (1x in de 2 weken vervangen door
Dirk Brouwer op de woensdagmorgen)
Nynke Veenstra – dinsdag en woensdag
Jannie Tienstra – dinsdag en woensdag
Fancy Hoekstra – maandag t/m vrijdag

LIO – student Academische PABO – groep 6b
Onderwijsassistent 2e jaars – maandag en
dinsdag – groepen 3
Onderwijsassistent 2e jaars – maandag en
dinsdag – groep 4
Onderwijsassistent 1e jaars – woensdag en
donderdag – groep 1/2c

Waar gaan we naar binnen?
De kinderen uit de kleutergroepen en de groepen 3 gaan via de hoofdingang naar binnen. De
kinderen uit de groepen 4 t/m 7 gaan via de zij-ingang naar binnen. Voor de kinderen van groep 4 zal
dat nieuw zijn. We zullen dit even een keer onder schooltijd met de kinderen oefenen.
Waar zet je, je fiets neer?
De kinderen uit de kleutergroepen en groep 3 parkeren hun fiets aan de voorzijde van school in het
parkeervak. De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 parkeren hun fiets aan de achterzijde van de school.

Plein voorzijde school
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
21-05-2020 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
De data voor de evaluatiedagen zijn gewijzigd!

10-02-2020
04-03-2020
08-06-2020

Parkeren!
Even wat duidelijkheid in de soms best lastige en veelheid aan verkeersregels in Nederland.
1. Parkeren op de stoep is bij wet verboden.
2. Parkeren voor een in – en/of uitrit is bij wet verboden.
2. Parkeren aan de weg (naast de stoep) is op de Weemeweg niet verboden.
Uiteraard zien wij u het liefst de weg zo veel mogelijk vrij houden, zodat de kinderen zo min mogelijk
‘last’ hebben van geparkeerde auto’s op de straat waar ze om heen moeten fietsen. We willen u dan
ook vragen te parkeren op een van de parkeerplekken rondom de school. We begrijpen dat u voor
sommige parkeerplekken iets verder moet lopen, echter hopen we dan dat u denkt ‘een beetje
beweging is goed voor de mens;-)’

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

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

Middag-/avondprogramma
17.30 uur
17.30 uur – 18.45 uur

18.45 uur
19.00 uur

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). We hebben nog maar vier begeleiders nodig!!
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.

