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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.
Charlotte Schaap (1 juli)
Ajla 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. Tijdens de klankbordbijeenkomst kunt u als
ouder aangeven wat u goed vindt aan onze school en dus graag wilt behouden. Ook kunt u ons tips
geven over waar u als ouder tegenaan loopt en/of wat u liever anders zou willen zien. De input wordt
meegenomen richting team en MR. De tips en tops bespreken we meestal aan de hand van de
volgende thema’s: veiligheid, communicatie en uitdagend onderwijs. Wilt u tijdens de
klankbordbijeenkomst aanwezig zijn, geeft u zich dan op door een mailtje te sturen naar
info@obsdetoekan.nl!

Directiepraat
Afgelopen maandag hadden we een bijzondere start voor onze beide groepen 8. Voor hun was het
namelijk hun eerste dag op het Toekan College. Onder het toeziend oog van de kinderen, ouders en
Comprix werd het Toekan College officieel geopend door de leerkrachten Anja en Dirk. We hopen
met het Toekan College een bijzondere samenwerking aan te gaan met het Stellingwerd College en
uiteraard met het voornaamste doel er voor de kinderen een fijn, uniek en leerzaam schooljaar van
te maken!

In dit Toekannieuws verder nog informatie over o.a. Wecycle, de gymlessen, een link naar de digitale
intekenlijst voor de omgekeerde oudergesprekken en diverse activiteiten die in en rondom
Oosterwolde worden georganiseerd.
Morgenvroeg gaan we starten met een feestje voor onze juf Froukje i.v.m. haar 40 – jarig
werkjubileum. Dit doen we samen met Jambo Afrika. Zij maken er ongetwijfeld een groots spektakel
van!
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.
Hieronder de link naar de digitale intekenlijst:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MwdJ3n4ciefO6yj9pPrCv_40lufe5fMtTGjT5BnOc0U/edit?
usp=sharing

SOC – school opleuk commissie
De SOC is op zoek naar een creatieve ouder die de commissie wil komen versterken. Eenmaal in de 5
a 6 weken komt de commissie een morgen bijeen om de school ‘op te leuken’. Dit doet de commissie
doorgaans op een maandag of dinsdag, echter is de commissie flexibel dit op een andere dag te
organiseren. De commissie houdt bij de aankleding rekening met de seizoenen/feestelijke
activiteiten/thema’s binnen de school. Wie het leuk lijkt, mag een mailtje sturen naar
info@obsdetoekan.nl. Namens de commissie alvast bedankt!!

Gymrooster
Op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag worden de gymlessen gegeven door onze vakdocent
Thai. Voor alle groepen geldt dat we er van uitgaan dat de kinderen gymkleding (denk aan shirtje,
korte broek of legging) en gymschoenen meenemen.

Wecycle
De komende periode kunt u allen weer kleine afgedankte
elektrische apparaten inleveren in de Wecycle bakken op
school. Wanneer we 75 apparaten inleveren ontvangen we
als school weer een mooi boekenpakket.

Activiteiten in en rondom Oosterwolde
14 september 2019 – Appelstap
Voor meer informatie ga naar https://www.lionsooststellingwerf.nl/appelstap/
Kinderen kiezen de president van Vrijstaat de Stellingen op festival in Appelscha
Tijdens het Stellingen Festival van 14 en 15 september op de Boerestreek in Appelscha zal de verkiezing
plaatsvinden. De drie nieuwe presidentskandidaten, de Stellingen, zijn uitgekozen door de bewoners
van OlmenEs: Sahra het paard, Gerbrig het kalf en Mieke de geit zijn genomineerd voor het
presidentschap. Eén van hen zal de plaats innemen van de huidige president Tjibbe de kat, die op het
festival van 2017 de meeste stemmen kreeg. Dus alle kinderen die mee willen doen met de
verkiezingen worden opgeroepen om op zaterdag 14 september om 15.00 uur zich te verzamelen bij
de muziekkoepel.
En er is nog veel meer te doen dat weekend op de Boerestreek: ridderspelen, boogschieten,
kinderprogramma's, muziek. Je mag pottenbakken, smeden, spinnen en nog veel meer, alles in
middeleeuwse sfeer. Er lopen rare snuiters rond: bedelaars, jongleurs, vuurspuwers. De herderin
loopt rond met haar schapen en u kunt kennis maken met de muziek- en dansgroep van de Vrijstaat:
het Vrijstatig Volkje. Kom vooral even kijken, de toegang is GRATIS!
Voor meer informatie en de programmering: zie www.vrijstaatdestellingen.nl

