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november t/m 17 april
10 februari 2020
14 februari 2020
14 februari 2020
17 t/m 21 februari 2020
24 februari 2020
26 februari
4 maart 2020

- Uitnodiging ‘Het Puberbrein’

EU schoolfruit – Leverancier Boekel AGF
Woensdag, donderdag en vrijdag wordt er voor fruit gezorgd op school!
Evaluatiedag – kinderen groepen 1 t/m 8 vrij!
Rapport mee
Valentijnsbal – 19.00 uur tot 20.00 uur
Groepen 7 en 8
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!

Flessenactie
De kinderen kunnen deze week nog flessen, flessenbonnetjes en/of geld inleveren bij de eigen
leerkracht m.b.t. de flessenactie voor hulp voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië.
Komende maandag 3 februari zullen we het ingezamelde geld gaan storten op de rekening van het
Goede Doel!

Directiepraat
Het is alweer ruim een week geleden dat we onze Winterfair hielden. Als team kunnen we
terugkijken op een geweldig gezellige Winterfair. Wat fijn dat we zoveel ouders/verzorgers en
kinderen hebben mogen verwelkomen! En uiteraard een groot bedankt voor allen die ons op welke
wijze dan ook geholpen hebben voor, tijdens en/of na de Winterfair. Op onze website
www.obsdetoekan.nl in het fotoboek mooie foto’s van de Winterfair. Ook kunt u daar de foto’s
downloaden gemaakt door Rianne Exoo tijdens de photobooth.

In het volgende Toekannieuws kunnen we u vertellen wat de exacte opbrengst is geweest van de
Winterfair. De opbrengst komt in de basis ten goede aan ons schoolplein. Een grote wens van de
kinderen zijn ‘vaste’goaltjes om op het voorste plein te voetballen en meer schaduwplekken voor in
de zomerperiode. In overleg met de Winterfaircommissie en de kinderen zullen we wat moois
uitzoeken!

Formatie – Lianne de Leeuw en Lianne Felder zullen beide eind maart met zwangerschapsverlof gaan.
We zijn druk bezig met het organiseren van de vervanging. Zoals het nu lijkt is deze eind volgende
week rond. De ouders van de betreffende groepen zullen dan allereerst geinformeerd worden.
Teammededelingen – Naast vele kinderen die geveld zijn door ziek zijn, hebben we ook een aantal
collega’s met de griep. Afgelopen week was Linda Kruiper geveld door de griep. Collega Dirk Brouwer
heeft een groot deel van haar lessen overgenomen. Helaas lukte het ons afgelopen vrijdag niet
vervanging te regelen voor deze groep. Om die reden waren de kinderen deze ochtend vrij. We
hopen ten zeerste dat we niet vaker naar deze maatregel hoeven te grijpen.
Gelukkig is Linda weer beter! Collega’s Dirk en Marc hebben inmiddels de griep te pakken. Voor Dirk
hebben we vervanging kunnen organiseren. We hopen dat Marc voor donderdag weer hersteld is.
Beterschap voor alle zieke kinderen en onze zieke collega’s!
Fancy Hoekstra

10 – minuten gesprekken
Maandag 24 februari en woensdag 26 februari staan de 10 – minuten gesprekken op de planning
voor de groepen 1 t/m 7. Tijdens het 10 - minuten gesprek horen we graag hoe uw kind school
ervaart. Daarnaast zal de leerkracht vertellen over zijn/haar ervaringen en zullen o.a. de resultaten
van het eerste half jaar besproken worden. Zie hieronder voor de link om u digitaal in te schrijven
voor het 10 – minuten gesprek.
De gesprekken voor de groepen 8 zijn op dinsdag 25 februari en
woensdag 26 februari. De gesprekken van groep 8 duren een
kwartier. De kinderen mogen met hun ouders mee naar het
gesprek. Tijdens het gesprek zal ook gesproken worden over de
keuze voor het VO. De intekenlijst van de groepen 8 vindt u op
het tweede tabblad in de spreadsheet, zie links onderin.

Link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/113ROdUXvb4Y_VyacV687VP1PxpjxixfoQ0kx9Y_jtVY/edit?
usp=sharing

Thema – avond Puberbrein
Op woensdagavond 26 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!!!

