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Bijlage
Uitnodiging Passend Onderwijs Friesland
Bootrace ROC Friese Poort

Agenda 2018-2019
11 november t/m 17 april
17 januari 2020
10 februari 2020
14 februari 2020
17 t/m 21 februari 2020
24 februari 2020
26 februari
4 maart 2020

EU schoolfruit – Leverancier Boekel AGF
Woensdag, donderdag en vrijdag wordt er voor fruit gezorgd op school!
Winterfair van 17.00 uur tot 19.00 uur
Evaluatiedag – kinderen groepen 1 t/m 8 vrij!
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Weer naar school!
10 - minutengesprekken
10 – minuten gesprekken
Thema – avond Puberbrein (inloop 19.15 uur, start 19.30 uur, einde 21.00 uur)
Personeelsdag Comprix – kinderen groepen 1 t/m 8 vrij!

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school.
Dave v/d Veen (20 januari)
We wensen jullie een hele fijne en plezierige schooltijd toe!

Fietsverlichting
Denken jullie allen aan het aanzetten van de
fietsverlichting in de ochtend en
namiddag/avond? Ook in het schemerdonker is
het wel belangrijk dat je fietsverlichting aan
staat!

Directiepraat
Leerlingenraad – Afgelopen vrijdag had ik een overleg met de leerlingenraad. Daarin hebben we het
voorstel van een aantal groep 8 leerlingen om een flessenactie te organiseren voor de bosbranden in
Australie besproken. De kinderen van de leerlingenraad waren direct enthousiast en zijn alle groepen
bij langs gegaan om te vertellen over de actie. Aan mij de eer dit te communiceren met u als ouder.
De komende twee weken willen we alle kinderen vragen zoveel mogelijk flessen of flessenbonnetjes
te verzamelen.

Lisa en Mila zijn vrijdagmiddag direct aan de slag gegaan met
het inzamelen van flessen. Ze wisten maar liefst 88 flessen te
verzamelen. Na het inleveren van de flessen bij de AH was de
opbrengst, met een kleine aanvulling van de AH, maar liefst
€40,- Kortom, het eerste bedrag is binnen! ‘Spaart u mee voor
dit Goede Doel bedacht door de kinderen zelf?’
Naast dit prachtige initiatief is ook de gevoelensdoos geintroduceerd. De kinderen bedachten de
gevoelensdoos zodat alle kinderen die iets kwijt willen over hun gevoel (iets dat hun heel erg blij
maakt of juist iets dat hun heel erg verdrietig maakt), dit op een briefje kunnen zetten en in de
gevoelensdoos kunnen stoppen. Uiteraard mogen er ook tekeningen in wanneer kinderen hier hun
gevoel beter in kwijt kunnen. Wekelijks wordt de gevoelensdoos geleegd en bekijken we als team
wat de kinderen met ons hebben willen delen.

De gevoelensdoos kunt u vinden naast de
teamkamer. Een zichtbare plek, maar toch
ook een plek waar kinderen er iets in
kunnen stoppen, zonder dat direct alle
anderen kinderen dit zien.

Teammededelingen – Jos de Jong (op de dinsdag leerkracht in groep 3a en op de vrijdag leerkracht in
groep 1/2d) heeft de griep. We hopen dat Jos vrijdag weer fit genoeg is om les te geven in groep
1/2d. Susanna Zuidema (leerkracht in groep 1/2c) was de afgelopen dagen ziek. Susanna is gelukkig
weer beter en staat morgen weer voor de groep. Zowel Jos (groep 1/2d) als Susanna zijn vervangen
door onze eigen juf Marisca. Agnes Mulder heeft Jos vandaag vervangen in groep 3a. Ondanks het
zeker niet meevalt vervanging te vinden bij ziekte en/of andere afwezigheid van leerkrachten is het
ons tot nu toe nog steeds gelukt goede vervanging te organiseren. Uiteraard blijven we hier ons best
voor doen.
Tim van der Laan is zichtbaar herstellende. Hier zijn we uiteraard ontzettend blij mee! Zoals het nu
lijkt zal Tim na de voorjaarsvakantie weer volledig werkzaam zijn op de Toekan als leerkracht van
groep 5a. Dat betekent dat de groep dan afscheid gaat nemen van Tiny. Voor Tiny een groot
compliment voor de enthousiaste wijze waarop ze Tim vervangen heeft en ondersteund heeft bij zijn
terugkomst in de groep. Zoals het nu lijkt, hoeven we als school gelukkig nog geen afscheid te nemen
van Tiny. Wordt vervolgd.
De komende periode tot de zomervakantie zal ik zelf een aantal maal afwezig zijn i.v.m. een
Verkennende Leergang Bestuurlijk leiderschap. Ik hoop op een uitdagende Leergang! Hieronder de
data van mijn afwezigheid. Tijdens deze dagen kunt u mij het beste bereiken door een mailtje te
sturen naar info@obsdetoekan.nl. In uiterste gevallen kunt u mij ook telefonisch bereiken op
0657336920.
Afwezigheid Fancy
Vrijdag 31 januari Leergang, 12 februari Masterclass, 26 februari Masterclass, 28 februari Leergang
11 maart Masterclass, 27 maart Leergang, 15 mei Leergang, 19 juni Leergang
CITO Leerlingvolgsysteem – Vanaf volgende week staan de toetsen van ons CITO Leerlingvolgsysteem
weer op de planning. De kinderen krijgen in de eerste week de rekentoets van CITO. De week erop
de begrijpend lezen toets en in de laatste week de toets van Spelling en Woordenschat. We hebben
de toetsen bewust een beetje verspreid over drie weken, zodat de kinderen niet overvoerd worden
met het maken van verschillende soorten toetsen binnen een en dezelfde week. De leerkrachten
zullen hun uiterste best doen een setting te creëren waarin de kinderen op een rustige, doch
ontspannen wijze de toetsen kunnen maken. De toetsen worden allen afgenomen door de eigen
groepsleerkracht. Invalkrachten of stagiaires zullen geen toetsen afnemen. De resultaten zullen op
individueel niveau (rapport van de kinderen), op groepsniveau (analyse van de resultaten op
groepsniveau) en op schoolniveau worden geanalyseerd. De actiepunten die uit de analyse op
schoolniveau komen zullen uiteindelijk ook met u als ouder worden gedeeld middels de nieuwsbrief.
Winterfair – Tot slot hoop ik u allen komende vrijdag te mogen
verwelkomen tijdens onze Winterfair. Wij hebben er al
ontzettend veel zin in!!
Fancy Hoekstra

Thema – avond Puberbrein
Op woensdagavond 25 februari organiseren we op De Toekan een Thema – avond over het
‘Puberbrein’. Ook wanneer uw kind nog geen puber is (deze avond zal u duidelijk worden dat
kinderen rond hun negende levensjaar al in de puberteit komen), is het wel een hele interessante
bijeenkomst. Aletta Smits zal deze avond de gastspreker zijn en zal u op humoristische wijze vertellen
over het Puberbrein. Zeker een aanrader en ongetwijfeld heel veel herkenning!!!
Binnenkort ontvangt u nog een officiele uitnodiging voor deze thema – avond.

OPROEP INLEVEREN LAATSTE VZ-TJES VAN DE AH!
De VZ actie van de AH stopt. Volle spaarkaarten kunnen nog worden ingeleverd tm 31 januari as.
Wil iedereen die nog volle spaarkaarten of losse zegels heeft deze inleveren in een van de
inleverbussen op school?
Bij beide ingangen vindt u een inleverbus (lerarenkamer en groep 4).
Per ingeleverde spaarkaart ontvangt De Toekan € 1,- dus het is zeker de moeite waard.

Nieuws vanuit de Bibliotheek

Vanuit de bibliotheek wensen we u weer veel leesplezier in 2020 en hopen u en uw kinderen
vaak te mogen zien in één van onze bibliotheekvestigingen.
WIST JE DAT:
- het lidmaatschap GRATIS is tot 18 jaar?
- Je als ouder niet zelf lid hoeft te zijn als je voor je kind wel een abonnement wilt?
- je wel 10 materialen per keer kunt lenen?
- de uitleentermijn 4 weken is?
- je geen te laat geld meer hoeft te betalen als je de boeken iets te lang thuis hebt?
- iedereen gebruik kan maken van het leescafé om een krant of tijdschrift te lenen?
- daarbij gratis koffie/thee gedronken kan worden?
- er computers staan met internet?
- Dat de vestigingen van Bibliotheken Zuidoost Fryslân opnieuw zijn gecertificeerd?
Heeft uw kind op school een leuk boek gelezen en wil hij/zij verder lezen? Deze keer een aantal
nieuwe informatieve boeken!
’t Verrukkelijke kinder bakboek / Rutger van den Broek & Mark Haayema
De familie Bakker maakt het hele jaar door de lekkerste taarten, broodjes en
koekjes. Uitleg van bakrecepten voor elk seizoen. Met korte verhalen, gedichten,
kleurenillustraties en kleurenfoto's van elk baksel. Met wat hulp vanaf ca. 8 t/m
12 jaar.

50 helden die de wereld mooier hebben gemaakt / door Lily Murray
Wist je dat president Lincoln een einde maakte aan de slavernij? En dat Maria
Montessori een van de eerste vrouwelijke artsen in Italïe was? Lees welke vijftig
bekende en onbekende mensen een lintje verdienen door o.a. hun ontdekkingen
of strijd tegen onrecht. Met gestileerde kleurenillustraties. Vanaf ca. 9 t/m 12
jaar.

Wilde dieren van de oceaan : dierenprentenboek met verhalen en informatie
Ontmoet negen wilde dieren die in en rond de oceanen leven, waaronder de
dolfijn, albatros, octopus, zeeschildpad en zeeotter. Over elk dier is er een
voorleesverhaal en enige weetjes. Met kleurenfoto's en getekende illustraties.
Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar.

Duurt het nog lang? : 9 maanden wachten op de baby / Floor Bal & Iris Deppe
Krijg jij een broertje of zusje? Volg week voor week hoe de baby zich ontwikkelt
in mama's buik. Met paginagrote kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar.

WOLVEGA - De Bibliotheek Zuidoost Fryslân heeft woensdag 18 december opnieuw een
officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk,
Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van
Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.
De Bibliotheek Zuidoost Fryslân scoorde op veel onderwerpen positief en is daarmee zeer
content. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de
toekomstbestendigheid van de organisatie en diensten. Het certificaat is vier jaar geldig.
Verder lezen?
https://stellingwerf.nl/artikel/1070574/bibliotheek-zuidoost-fryslan-gecertificeerd.html

