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Agenda 2019-2020
11 mei 2020
21 en 22 mei 2020
25 en 26 mei 2020
22 juni 2020

Weer (deels) naar school
Hemelvaart – kinderen vrij!
Schoolfotograaf
Evaluatiedag – kinderen groepen 1 t/m 8 vrij
Let op!!! De evaluatiedag op 8 juni komt te vervallen!!!

Inleveren Chromebooks en iPads!
De afgelopen weken hebben vele kinderen dankbaar gebruik gemaakt van een
Chromebook of iPad van school. Wat fijn dat we dit zo voor de kinderen
hebben kunnen organiseren!
Graag willen we alle kinderen vragen de geleende Chromebook of iPad uiterlijk
op vrijdag 8 mei weer in te leveren op school. We kunnen er dan voor zorgen
dat alle Chromebooks en iPads weer voldoende opgeladen zijn voor
schoolgebruik.

Het onderwijs op De Toekan na 11 mei 2020
Na 11 mei openen we de schooldeuren voor halve groepen.
Het naar school gaan schema ziet er als volgt uit.
Week 1
Maandag (8.30 uur – 14.30 uur)
Ploeg A
Dinsdag (8.30 uur – 14.30 uur)
Ploeg B
Woensdag (8.30 uur – 12.15 uur)
Ploeg A
Donderdag (8.30 uur – 14.30 uur)
Ploeg B
Vrijdag (8.30 uur – 12.15 uur)
Ploeg A

Week 2
Ploeg B
Ploeg A
Ploeg B
Ploeg A
Ploeg B

Naar school
De kinderen van de groepen 3 t/m 7 lopen tussen 8.15 uur en 8.30 uur zelfstandig het plein op en
lopen direct door de school in. Daar gaan ze aan hun tafeltje zitten en gaan stillezen tot de leerkracht
start met de les om 8.30 uur.
Er zijn twee leerkrachten aanwezig op het plein om de kinderen naar binnen toe te begeleiden.
De kinderen van de groepen 3 t/m 7 gaan allen door de zij – ingang naar binnen en parkeren ook
daar hun fiets. Dit betekent voor de kinderen van de groepen 3 een verandering. De leerkrachten op
het plein zullen de kinderen hierbij ondersteunen en begeleiden. We begrijpen dat het voor deze
kinderen best nog wel spannend kan zijn.
De collega’s van de kleutergroepen staan op het voorste
plein om daar de kleuters te ontvangen. In principe
blijven ook nu de ouders weer achter het hek. Sommige
kleuters vinden dit misschien te spannend, we moeten
maar even kijken hoe dit loopt. Het plein wordt
ingedeeld in vier vakken. Iedere kleutergroep
vertegenwoordigd een vak. De kinderen lopen naar het
vak en kunnen daar even spelen onder begeleiding van
juf tot alle kinderen er zijn.
De kinderen van groep 8 ontvangen wij op het Toekan College! De kinderen kunnen daar hun fiets
stallen en direct doorlopen de klas in.
Weer naar huis
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 lopen na schooltijd zelfstandig het plein weer af. Maak met uw
kind afspraken waar u als ouder staat te wachten uw kind op te halen. Ook na schooltijd zijn er twee
leerkrachten aanwezig op het plein om het naar huis gaan te begeleiden. Ook wachten zij tot alle
kinderen hun ouder gevonden hebben. We begrijpen dat dit soms wat langer kan duren wanneer u
ook een kind in de kleutergroepen heeft.

De ouders van de kinderen uit de kleutergroepen mogen hun kind opwachten in het vak van de
groep. Houdt u daarbij vooral rekening met het voldoende afstand houden tot elkaar. De groepen
komen een voor een naar buiten. Zodra uw kind bij u is, loopt u direct het plein af. Zodra de ene
groep weg is, volgt de andere groep. We willen u vragen op tijd te zijn, zodat het naar huis gaan voor
iedereen vlot kan verlopen.
Pauzes/buiten spelen
Groep
Ochtendpauze
Groepen
Voor 9.45 uur en na 10.30
1/2
uur tot 12.00 uur
Groepen 3

9.45 uur – 10.00 uur

Middagpauze
12.00 uur gezamenlijk
eten en na 12.30 uur
buiten spelen
12.00 uur – 12.15 uur

Plein voor of achter
Plein voor

Plein voor ochtend
Plein achter middag
Groepen 4 9.45 uur – 10.00 uur
12.00 uur – 12.15 uur
Plein achter ochtend
Plein voor middag
Groepen 5 10.00 uur – 10.15 uur
Groep 5 -> 12.00 uur –
Plein voor ochtend
12.15 uur
Plein achter middag
Groepen 6 10.00 uur – 10.15 uur
Groep 6 -> 12.15 uur –
Plein achter ochtend
12.30 uur
Plein voor middag
Groepen 7 10.15 uur – 10.30 uur
12.15 uur – 12.30 uur
Plein voor ochtend
Plein achter middag
Groepen 8 10.15 uur – 10.30 uur
12.15 uur – 12.30 uur
Plein achter ochtend
Plein voor middag
In de ochtendpauze zijn de eigen groepsleerkrachten met de kinderen op het plein.
Hygiëne
Bij de ingangen van de school hangt een pompje met desinfectie. Ook in alle groepen zal een pompje
desinfectie aanwezig zijn. Daarbij zal er regelmatig gewezen worden op het wassen van de handen.
Onze schoolschoonmaakster Petra heeft de afgelopen weken heel hard gewerkt de school op en top
schoon te poetsen!
Onderwijs op afstand
Op de dag dat de kinderen fysiek onderwijs krijgen is er tijd voor een uitgebreide instructie en
inoefenen (denk aan coöperatieve werkvormen en inzet wisbordjes). De verwerking kan vervolgens
deels op school en deels de volgende dag thuis.
Naast de kernvakken vinden we het belangrijk om zeker ook tijd en aandacht te hebben voor het
sociaal emotioneel leren, gymnastiek en bijvoorbeeld de zaakvakken.
Op de dagen dat de kinderen dus niet naar school gaan, krijgen de kinderen taken mee naar huis
waar ze zelfstandig mee aan de slag kunnen.

Gymlessen
De gymlessen zullen volgens planning doorgaan. De
kinderen mogen dus hun gymkleren meenemen op de
dag dat ze anders ook gym hebben.

Bijzondere activiteiten
Schoolreisjes, vieringen, excursies en ouderavonden gaan op basis van de situatie van nu zeker tot 1
juni niet door.
Als team hebben we besloten dit jaar geen schoolreisjes te organiseren. Wel gaan we zo mogelijk een
gezellige alternatieve activiteit organiseren per groep. We wachten de ontwikkelingen even af en
houden u op de hoogte.
We hopen nog steeds dat de kinderen uit de groepen 8 hun afscheidsmusical mogen presenteren.
Mocht het echter nodig zijn, zullen we opnieuw onze creativiteit gebruiken!!
Vieringen
We raden het kinderen af te trakteren. Verpakte traktaties zijn echter wel toegestaan. Dus voor
kinderen die heeeel graag willen trakteren, is er wel de mogelijkheid om te trakteren.
Oudercontacten
In principe komen de ouders niet de school in en het plein op (met uitzondering van de ouders van
de kleuters, zij mogen op het plein wachten wanneer zij hun kind(eren) weer komen ophalen van
school, tenzij er een noodgeval is en er een afspraak wordt gemaakt. Overleg met ouders vindt plaats
in een vaste ruimte binnen de school. Anders telefonisch overleg of via de mail.
Bovenstaande is niet zomaar wat. Een hele opsomming van hoe we het, het beste denken te
organiseren na 11 mei. Met elkaar zullen we gaan ervaren of dit werkt. Wellicht moeten er her en
der nog aanpassingen komen. We gaan het zien.
Wel willen we u allen in ieder geval met klem vragen zich aan bovenstaande afspraken te houden.
Met elkaar hopen we dat al deze voorzorgsmaatregelen ervoor zorgen dat we over enige tijd weer
dagelijks alle kinderen kunnen ontvangen.

‘Samen gaan we ervoor op De Toekan!!’

Schoolfotograaf
Op maandag 25 en dinsdag 26 mei komt de schoolfotograaf. De schoolfoto’s zullen dit jaar gemaakt
worden door het bedrijf ‘Nieuwe Schoolfoto’. De schoolfoto’s zullen op een andere wijze dan u
gewend bent, gemaakt worden. We hebben hele goede ervaringen gehoord van andere ouders met
kinderen op andere scholen.
Er wordt een groepsfoto gemaakt (Voor de foto’s van ‘Nieuwe Schoolfoto’ is het niet nodig dat alle
kinderen van de groep op hetzelfde moment aanwezig zijn. Vooral in deze tijd komt dat heel goed
uit!). Daarnaast een portretfoto en ook zullen de broertjes en zusjes die op school zitten met elkaar
op de foto gaan. Broertjes en zusjes die niet op school zitten, kunnen dit jaar helaas niet op de foto
gezet worden. We gaan ervan uit dat u hiervoor begrip heeft.

Naschools aanbod
Alle activiteiten van het naschoolse aanbod zullen opgeschort worden naar het volgende schooljaar.
We zullen spoedig na de zomer met nieuwe data komen voor de activiteiten.
De kinderen die de typecursus volgen, kunnen dit eventueel thuis afmaken. Kinderen die thuis niet
over een chromebook, laptop of computer beschikken mogen een device lenen van school. Je kunt
hierover contact opnemen met juf Fancy.

