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Agenda 2018-2019
7 november 2019
7 november 2019
11 november t/m 17 april
3 december 2019
4 december 2019
20 december 2019
21 december 2019
6 januari 2020
17 januari 2020

Nationaal Schoolontbijt
‘Donkere dagen feest’ tussen 18.00 uur en 19.00 uur
EU schoolfruit – Leverancier Boekel AGF
Dinsdag, woensdag en donderdag wordt er voor fruit gezorgd op school!
Surprise kijkmoment van 14.30 uur tot 15.15 uur
Sinterklaasfeest op De Toekan
Kerstfeest – nadere info volgt
Kerstvakantie
Weer naar school!
Winterfair van 17.00 uur tot 19.00 uur

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school.
Djulencio Taspinar (4 november)
Connor Dijkstra (6 november)
Fleur Wilms (15 november)
We wensen jullie een hele fijne en plezierige schooltijd toe!

IEDERE VRIJDAG IS HET WIELTJESDAG!
(De kinderen mogen deze dag in principe alles meenemen als
het maar wieltjes heeft. Oh ja, fietsen hebben wielen en
tellen dus niet mee. Denk bijvoorbeeld aan: skeelers,
skelter, trekkertje, spacescooter, 1 – wieler, rolschaatsen,
enz. )

Directiepraat
Staken – Afgelopen vrijdag werd bekend gemaakt dat er een groot bedrag, 460 miljoen euro,
eenmalig vrijgemaakt wordt voor het onderwijs. Daar zijn wij blij mee, echter aangezien dit geen
structurele oplossing is voor de problemen in onderwijsland zullen wij komende woensdag zoals al
eerder genoemd nog steeds de schooldeuren dichthouden en gaan staken. Uiteraard hopen wij op
uw begrip.
Naschools aanbod – We zijn blij met de geweldige opgave voor de verschillende activiteiten en de
enthousiaste reacties op het aanbod. Heeft u zelf een leuk idee voor een naschoolse activiteit? Laat
het ons weten door een mailtje te sturen naar info@ikcwolderwijs.nl of info@obsdetoekan.nl.
De eerste activiteiten zullen komende woensdag starten. Ondanks de staking zullen de naschoolse
activiteiten deze dag gewoon doorgaan.
Leerlingenraad – Afgelopen vrijdag is er opnieuw een overleg geweest met de leerlingenraad. Samen
met het team en de leerlingenraad (die weer ruggespraak houdt met de overige kinderen van school)
hebben we de volgende afspraken kunnen maken.
1. Er komt een schema voor het voetballen en het gebruik van de schommels.
2. Op de vrijdagen gaan we Wieltjesdag weer nieuw leven
inblazen.
3. Kinderen die slaan/schoppen, kortom echt aan het
vechten zijn (ook de kinderen die terugslaan), worden naar
binnen gestuurd. Ze gaan dan in het kantoor van juf Fancy
zitten om af te koelen. Nadien volgt er een gesprek met de
vechtende kinderen.
4. Kinderen die onderling onenigheid hebben zonder
daarbij fysiek of agressief te zijn, laten we de onenigheid
met elkaar uitpraten op een van de afkoelbankjes; de
betonnen bankjes op het plein.
5. Kinderen die vervelend gedrag vertonen op het plein (andere kinderen pijn doen, duwen, slaan,
schelden, onaardig doen, etc.) krijgen een vermelding. Na drie keer moet de leerling een week
binnen blijven. Is het echter een eenmalig incident en heeft de leerling binnen twee weken geen
nieuwe vermelding verdwijnt de naam.
6. Thai geeft binnenkort een gymles in het teken van pleinspelen. Leuke tips en ideeën voor de
kinderen om op het plein te doen.
7. Vanaf 8.15 uur drinken we weer koffie in de grote zaal. Op deze wijze kunnen we beter toezicht
houden van wat er zich in de grote zaal afspeelt voor schooltijd. De leerkrachten staan om 8.25 uur
bij de klasdeur de kinderen te verwelkomen.
Met deze afspraken denken we dat het voor alle kinderen en het team heel duidelijk is hoe we
handelen in welke situatie. Met name de kinderen gaven aan dat ze het heel prettig vinden dat er
consequenties worden verbonden aan gedrag dat niet mag.

Teammededelingen – Ik begin met een leuk nieuwtje! Lianne de Leeuw, leerkracht van groep 1/2d, is
zwanger van haar eerste kindje. We willen Lianne en haar man Frank feliciteren met dit mooie
nieuws. Een fijne zwangerschap gewenst! Lianne zal net als haar collega Lianne Felder, leerkracht
groep 8b, eind maart / begin april met verlof gaan. Zodra bekend is wie Lianne de Leeuw en Lianne
Felder gaan vervangen tijdens hun verlof zal ik dat ook delen met u als ouder.
De komende periode staan er weer een aantal leuke activiteiten op de agenda. De meeste
activiteiten organiseren we samen of met hulp van de Oudervereniging. Hieronder in het kort enkele
info over het Donkere dagen feest dat we deze week organiseren en het Sinterklaasfeest op 4
december.
‘Donkere dagen’ feest - Komende donderdag 7 november staat het
‘Donkere dagen’ feest op de planning. U kunt deze avond samen
met uw kind(eren) tussen 18.00 uur en 19.00 uur de verlichte
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,
gedichtje, quiz, dans, kort toneelstukje, enz.

Sinterklaasfeest – Op woensdag 4 december zullen we het Sinterklaasfeest vieren
op school. Na de ontvangst van Sinterklaas op het plein zullen de kinderen uit de
groepen 1 t/m 4 een feestje vieren met Sinterklaas en Pieten in de grote zaal. De
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zullen Sinterklaas een handje helpen door
voorafgaand (18 november) aan het Sinterklaasfeest lootjes te trekken. We
verwachten dat de kinderen naast het kopen van een cadeautje (van plusminus
€5,00) een gedicht schrijven en een surprise maken. De surprises zullen op
dinsdagmiddag 3 december na schooltijd te bewonderen zijn in de groepen.
Binnenkort ontvangt u nog meer uitgebreide informatie over het Sinterklaasfeest
van onze Sinterklaascommissie.
Fancy Hoekstra

Nationaal Schoolontbijt
Donderdagmorgen 7 november starten we de dag met een lekker en
gezond ontbijt op school! Voor het ontbijt zelf hoeven de kinderen
niets mee te nemen. Wel willen we de kinderen vragen een bord,
beker, bestek en bakje mee te nemen!!!! Liefst voorzien van naam.

EU schoolfruit
Na een succesvol eerste schooljaar ontvangen we vanaf 11 november iedere week weer drie
verschillende soorten groenten of fruit! Het fruit wordt op de maandag geleverd. Op dinsdag,
woensdag en donderdag eten we het fruit met de kinderen in de ochtendpauze. Op die dagen gaan
we er dus van uit dat er voor alle kinderen wel wat lekkers tussen zit, zodat alle kinderen in de
ochtendpauze kunnen genieten van een stuk fruit.
We begrijpen dat voor sommige kinderen een stuk
fruit, denk aan een mandarijn of kiwi, niet voldoende
is om de ochtend door te komen. Om die reden
willen we u als ouder vragen of een beetje extra fruit
of een extra boterham of cracker mee te geven.
Kinderen die dan nog echt trek hebben na het fruit
eten, kunnen hun pauzehap dan aanvullen met nog
een stukje fruit of boterham/cracker.
U kunt zich via https://www.euschoolfruit.nl aanmelden voor een nieuwsbrief. U weet dan iedere
week wat uw kind kan verwachten en of het nodig is de pauzehap aan te vullen. Onze
fruitleverancier is Boekel AGF.
Binnenkort ontvangt u de laatste aanvullende informatie over het schoolfruit eten. We hopen dat
bovenstaande voldoende helder is. Mochten er toch nog vragen/onduidelijkheden zijn, we horen ze
graag!

Fries Kampioenschap Tikkertje
Hieronder een link met uitleg over het evenement:
https://www.youtube.com/watch?v=HU0uDxB5nPE

Parkeren!
Het weer zorgt ervoor dat we weer een toename zien van kinderen die met de auto naar school
worden gebracht. Ondanks we adviseren ouders en kinderen zoveel mogelijk met de fiets of lopend
naar school te komen, begrijpen we ook dat dit niet altijd lukt. Wanneer u met de auto komt, wilt u
dan wel om het volgende denken?
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.
3. 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;-)’

