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12 september 2019
16 en 18 september 2019
25 september 2019
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Groepen 8 Theatervoorstelling ‘Het Hongerproces van Appelscha in 1893’
17.45 uur vertrek vanaf obs De Toekan
Omgekeerde oudergesprekken
Thema-avond ‘Groepsvorming’ van Kees van Overveld
Jubileumfeest Dirk
Discofeest
‘Donkere dagen feest’ tussen 18.00 uur en 19.00 uur

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school.
Djesley Struyk (23 september)
We wensen jou een hele fijne en plezierige schooltijd toe!

Directiepraat
Afgelopen week heeft u een uitnodiging gehad voor de thema – avond over Groepsvorming door dhr.
Kees van Overveld. ‘Welke rol speelt uw kind in de groep? En wat is dat nu eigenlijk ‘een groep’? En
waarom is aandacht besteden aan groepsvorming in de eerste schoolweken zo belangrijk?’
Kees van Overveld is gedragsdeskundige en zal ons deze avond uitgebreid informeren over het
onderwerp ‘Groepsvorming’. Dit doet hij met veel humor en voorbeelden die ongetwijfeld veel
herkenning zullen opleveren bij u als ouder of verzorger!
Kijkend naar de start van een schooljaar, dan begint het groepsvormingsproces na een vakantie weer
helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken van het
schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in
de klas. De komende weken zullen de leerkrachten dan ook extra tijd investeren aan groepsvorming.
We noemen dit ook wel de ‘Gouden Weken’. Het zijn de belangrijkste weken voor het neerzetten
van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas.

Als school hebben we nauwe en prettige contacten met onze partners (De Krullevaar en Villa
Sprankel) binnen het IKC Wolderwijs. Voor het IKC staan er de komende periode weer een tweetal
gezellige activiteiten op de planning voor alle kinderen van het IKC Wolderwijs, namelijk het jaarlijkse
Discofeest en een ‘Donkere dagen feest’. Binnenkort ontvangt u een nieuwsbrief met hierover meer
informatie.
Ook hebben we op een hele fijne wijze contact met de zeer betrokken ouders die in de
Oudervereniging (OV) en Medezeggenschapsraad (MR) zitting hebben. Eenmaal in de vier tot zes
weken wordt er vergaderd met de OV en MR. In de hulpouderlijst die toegevoegd is in de bijlage een
verzoek namens de OV u op te geven wanneer het u leuk lijkt om een van de genoemde commissies
te willen versterken. Heeft u hierover vragen of is er iets onduidelijk kunt u altijd contact opnemen
met mij of een van de OV leden.
Teammededelingen – Onze collega Jos is afgelopen vrijdag
geopereerd aan haar pols. Ze is deze week nog afwezig en zal
volgende week weer op de dinsdag in groep 3a en op de vrijdag in
groep 1/2c lesgeven. Vandaag is ze vervangen door Dorieth, een
voor de meeste kinderen bekend gezicht. Lianne de Leeuw zal Jos
vrijdag vervangen en dus een dagje extra werken in haar eigen
groep. Jos, hierbij nog heel veel sterkte met je herstel na de
operatie aan je pols!

Leonie Okken volgt dit jaar de schoolleidersopleiding. Deze week is zij
i.v.m. een studie tweedaagse op de dinsdag en woensdag afwezig.
Marjan van Dijk, LIO – student van de PABO en op de maandag, dinsdag
en woensdag aanwezig in groep 6b, zal deze beide dagen ondersteund
worden door invalkracht Chris van Heerewaarden. Leonie, willen we
hierbij nog veel succes wensen met haar opleiding dit schooljaar.

Fancy Hoekstra
Jubileum Dirk
Maandag 30 september starten we de dag opnieuw met een klein feestje i.v.m. het 40 – jarig
werkjubileum van meester Dirk. We willen hiervoor de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 vragen deze
morgen met een versierde fiets naar school te komen. De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 zullen met
hun versierde fiets een erehaag vormen op het schoolplein bij aankomst van meester Dirk en de
kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Samen met de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 zullen we Dirk
ophalen vanaf zijn huis en een korte ereronde fietsen door het dorp.
We verwachten alle kinderen net als anders uiterlijk om 8.30 uur op school. Vanaf school zullen we
vervolgens in een lange stoet vertrekken richting meester Dirk zijn huis.

Tip: Met een kleurige ballon of slinger is de fiets al vlot versierd.

Discofeest – ‘Reis je mee naar de Disco?’
Vrijdag 11 oktober organiseren we weer ter afsluiting van de Kinderboekenweek met als thema ‘Reis
je mee?’ een Discofeest voor alle kinderen van het IKC Wolderwijs. Binnenkort ontvangt u een
nieuwsbrief van het IKC Wolderwijs met daarin meer uitgebreide informatie.
Hieronder alvast de tijden van de Disco.
Vrijdag 11 oktober:
13.30 uur – 14.15 uur peuters (De Krullevaar en Villa
Sprankel)
14.30 uur – 15.15 uur kleuters (groepen 1 en 2)
15.30 uur – 16.15 uur groepen 3 en 4
18.00 uur – 19.00 uur groepen 5 en 6
19.15 uur – 20.15 uur groepen 7 en 8

Donkere dagen feest!
Op donderdag 7 november willen we op het IKC Wolderwijs een ‘Donkere dagen’ feest organiseren.
U kunt deze avond samen met uw kind(eren) tussen 18.00 uur en 19.00 uur de lampions komen
bekijken van de peuters t/m de groepen 7. De kinderen uit de groepen 8 zullen in de verschillende
lokalen korte optredens verzorgen. U kunt hierbij denken aan een liedje, gedicht, quiz, dans, enz.

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!

Telefoon, adres, e-mail?
Kloppen uw telefoonnummers, adres en emailadres nog? Zo niet, stuur een mailtje naar
info@obsdetoekan.nl met daarin de gewijzigde gegevens en wij passen het aan in ons
administratiesysteem!

