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Agenda 2018-2019
26 augustus 2019
3 september 2019
16 en 18 september 2019
25 september 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.
Fenna Snijder (5 augustust)
Ilse ten Hoor (7 augustus)
Jaleesa Doller (22 augustus)
Alja Grabic (15 september)
We wensen jullie een hele fijne en plezierige schooltijd toe!

Klankbordbijeenkomst
Dinsdagavond 15 oktober doen we opnieuw een poging voor het organiseren van een
klankbordbijeenkomst tussen 19.30 uur en 21.00 uur. Wilt u tijdens de klankbordbijeenkomst
aanwezig zijn, geeft u zich dan op door een mailtje te sturen naar info@obsdetoekan.nl!

Directiepraat
De zomervakantie weer achter de rug zullen we ons als schoolteam de komende week weer vol
enthousiasme voorbereiden op het nieuwe schooljaar! Vakantie is heerlijk, maar om op 26 augustus
de schooldeuren weer te openen en de kinderen te mogen ontvangen is ook genieten!

SPEEL, LEER EN GROEI SAMEN!!
Net als in andere schooljaren hebben we de ambitie alle kinderen zo optimaal mogelijk van ons
onderwijs te laten genieten. Naast onze lesgevende taken en alle (feestelijke) activiteiten die we
organiseren willen we ons als schoolteam dan ook blijven ontwikkelen. Voor het komende schooljaar
staan o.a. de volgende inhoudelijke activiteiten op de planning. We zullen u middels de nieuwsbrief
op de hoogte houden van deze activiteiten.
Identiteit
-

-

het beleidsplan Burgerschapsvorming uitvoeren en evalueren (Burgerschapsvorming: het vormen van
kinderen die actief meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de
samenleving. Bij burgerschapsvorming op school gaat het met name om de kinderen een positieve
grondhouding mee te geven en vaardigheden aan te leren die hen hierbij kan helpen.)
organiseren van een jaarlijkse Cultuurdag
herzien van de visie en missie van onze school

Onderwijs en ondersteuning
-

het werken met de Parnassys leerlijnen groepen 1 en 2 doorontwikkelen en gemaakte afspraken
vastleggen
structureel kleutergroepen overleg eenmaal in de drie weken
oriëntatie nieuwe technisch lezen methode
oriëntatie nieuwe rekenmethode
coöperatief leren (samenwerkend leren) inzetten met gebruik van ICT
samenstellen van een ICT werkgroep van ICT vaardige leerlingen

Personeel
-

-

inzetten individuele kwaliteiten team doorontwikkelen met als doel dat collega's weten bij wie ze
terecht kunnen met specifieke vragen, er een gedeelde verantwoordelijkheid is voor de kwaliteit van
ons onderwijs dat we bieden en dat we leren van en met elkaar
een drietal collega’s zullen een opleiding gaan volgen, namelijk de opleiding tot rekencoördinator, de
opleiding tot taal-/leescoördinator en de schoolleidersopleiding

Ouders en omgeving
-

organiseren Thema-avond onder leiding van Kees van Overveld over ‘Groepsvorming’ op
woensdagavond 25 september 2019
organiseren Thema-avond over het Puberbrein op woensdagavond 26 februari 2020
VVE Thuis aanbieden voor ouders van de kleutergroepen

Organisatie en kwaliteit
-

Toekan College (verbeteren van de aansluiting met het VO.)
opbrengsten staven aan de referentieniveaus (leerkrachten zijn voldoende op de hoogte van de
betekenis van de referentieniveaus en school scoort binnen de vastgestelde normen)
inzetten WMK (met behulp van WMK bepalen we de thema's voor kwaliteitszorg die we op korte en
lange termijn verder willen onderzoeken en ontwikkelen)
tevredenheidspeiling kinderen, ouders en team (in februari/maart zullen er tevredenheidspeilingen
gehouden worden onder kinderen, ouders en team)
werken met leerteams (Binnen ons schoolteam werken we met leerteams. De leerteams gaan aan de
slag met inhoudelijke en praktische zaken binnen ons onderwijs.)
collegiale visitatie (leerkrachten gaan het komende schooljaar elkaars lessen bezoeken zullen deze
vervolgens nabespreken, opdat ze van en met elkaar leren)

Na onze oud – collega’s Arend en Marijke Rozeveld, gaan we de komende weken vieren dat zowel
onze collega Froukje als onze collega Dirk 40 dienstjaren hebben gewerkt. In de eerste schoolweek
vieren we het jubileum van Froukje. Jambo Afrika zal deze ochtend een dik uur aanwezig zijn om
samen met de kinderen en het team muziek te maken. We hopen dan ook op mooi weer, zodat we
met z’n allen naar buiten kunnen! Het jubileum van Dirk vieren we op maandag 30 september.
Hierover ontvangt u binnenkort meer
(geheime) informatie. We hebben voor
alle kinderen deze ochtend namelijk een
speciaal verzoek…

Met bovenstaande in ons acherhoofd staat er weer van alles op de planning het komende schooljaar.
Met elkaar hopen we er dan ook weer een uniek, leuk en bovenal leerzaam schooljaar van te maken.
Nog even genieten van de laatste week vakantie en dan tot maandag!
Fancy Hoekstra

Inloopmoment / informatiemarkt
Zie de bijlage voor meer informatie over het inloopmoment op dinsdag 3 september tussen 17.30
uur en 18.30 uur. U allen bent van harte welkom een kijkje te komen nemen met uw kind(eren) in
ons IKC Wolderwijs. Alle deuren staan open! De leerkrachten en pedagogisch medewerkers staan u
graag te woord!

Omgekeerde oudergesprekken
Op maandag 16 september en woensdag 18 september zijn er weer de omgekeerde
oudergesprekken.
Ouders zijn namelijk een zeer belangrijke bron van informatie. Informatie die wij als team graag
ontvangen. Vandaar dat wij aan de start van het jaar graag met u in gesprek gaan over uw kind, om
het beter te leren kennen. Niet de leerkracht aan het woord, maar de ouders: ‘Oudergesprekken
omgekeerd’.
Door de informatie die wij krijgen tijdens het gesprek kunnen wij een completer beeld van uw kind
krijgen en kunnen we onderlinge verwachtingen afstemmen. Ter voorbereiding van het gesprek
vragen we u alvast na te denken over een aantal vragen. Handig om het (ingevulde) formulier mee te
nemen naar het gesprek.
Zowel de link om u in te kunnen tekenen voor het omgekeerde oudergesprek als het vragenformulier
ontvangt u in de eerste schoolweek.

Waar vind ik het lokaal van mijn kind(eren)?

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

Website - www.obsdetoekan.nl
Op onze website vindt u naast leuke foto’s van activiteiten in het fotoboek ook heel veel andere
informatie over de school. Wilt u bijvoorbeeld de vakantieplanning, de nieuwsbrief of het gymrooster
nog eens nalezen, dan kan dat op onze website.

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;-)’

