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In dit nummer o.a.:
- Agenda
- Directiepraat
- Rookvrij schoolterrein
- Ouderenquete

- Nieuwe leerlingen
- Chromebooks en iPads inleveren
- Planning komende weken
- Tips/Tops MR en Oudercommissies IKC Wolderwijs

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

Weer (deels) naar school
Hemelvaart – kinderen vrij!
Schoolfotograaf
Tweede Pinksterdag – kinderen vrij!
Alle kinderen mogen alle dagen weer naar school.
Evaluatiedag – kinderen groepen 1 t/m 8 vrij
Let op!!! De evaluatiedag op 8 juni komt te vervallen!!!

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school.
Eva Rozenberg 1/2b
Elijah Fraser 1/2c
Meylin Broersen 1/2c
We wensen jullie een hele fijne en plezierige schooltijd toe!

Inleveren Chromebooks en iPads!
Nog niet alle kinderen hebben hun Chromebook of
iPad ingeleverd. Willen jullie dat uiterlijk voor a.s.
vrijdag doen?

Directiepraat
Ondanks we na 8 juni weer hele groepen mogen ontvangen, hebben we nog wel steeds te maken
met strenge organisatorische maatregelen. Zo mogen we o.a. alleen bij hoge uitzondering en
uitsluitend volgens afspraak ouders ontvangen in de school en op het plein. Stagiaires en andere
externen zijn in principe ook niet welkom in ons schoolgebouw. Met elkaar gaan we er alles aan doen
om het jaar als team samen met de kinderen op een prettige wijze af te sluiten.
Dit alles is wel even schakelen voor u als ouder, voor de kinderen en voor ons als team. Waar we u
voorheen altijd met plezier hebben ontvangen in ons schoolgebouw en altijd met veel waardering
gebruik hebben gemaakt van uw hulp en ondersteuning tijdens schoolse activiteiten en festiviteiten,
moeten we het nu in ieder geval tot de zomervakantie zonder doen.
Planning komende weken – Volgende week nog een laatste week halve groepen naar school. Daarna
mogen alle kinderen weer alle dagen naar school. Yes! Hieronder voor de zekerheid nog even de
planning.
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Ook na 8 juni bent u als ouder/verzorger niet welkom in de school en op het plein. Dit voor de
veiligheid van ons allen!
De kinderen uit de groepen 1 en 2 kunt u net als in de afgelopen weken in de ochtend tussen 8.15
uur en 8.30 uur bij het plein afzetten. Belangrijk dat wanneer u uw kind brengt vlot afscheid neemt,
zodat er weer ruimte vrij komt bij het hek voor andere ouders.
De kinderen uit de groepen 3 t/m 7 komen door de zij – ingang naar binnen. Zodra de kinderen op
school zijn, lopen ze direct door naar binnen de klas in.
De kinderen hebben de afgelopen weken laten zien dat ze al heel goed zelfstandig het plein op
kunnen en durven. Toppers zijn het!! En nogmaals een compliment voor u als ouder voor de wijze
waarop u uw kind(eren) hierop voorbereid heeft.

Formatie en groepsindeling – Ik hoop het eerstvolgende Toekannieuws het formatieplaatje aan u te
kunnen presenteren. De groepsindeling voor de groepen 7a/7b en de groepen 8a/8b denken we
komende vrijdag al met de betrokken ouders te kunnen delen. De groepsindeling voor de groepen 3a
en 3b volgen binnenkort ook.
Verder in dit Toekannieuws o.a. informatie over een overleg met de MR en de Oudercommissie van
Villa Sprankel en De Krullevaar over het IKC Wolderwijs en informatie over de ouderenquête.
Veel leesplezier gewenst!
Fancy Hoekstra

Tips/tops overleg IKC Wolderwijs met MR en
Oudercommissies
Alweer enige tijd geleden is er een overleg geweest
met de Oudercommissies van Villa Sprankel en de
Krullevaar met onze MR. Tijdens
het prettige overleg is gesproken over de
ontwikkeling, de samenwerking en de veiligheid
binnen het IKC Wolderwijs. Onderstaande tips en
tops die besproken zijn, hebben we hieronder op
een rijtje gezet.

Tips
Plein uitstraling; weinig groei. Is ook een
uitdaging om het groen te houden met zoveel
kinderen
Aanzicht moestuintjes
Weinig schaduwplekjes
Keuken dichtbij de ingang
Groot plein (diepe natte plekken, ook natte
zandbak)
Ouders met peuters lopen langs met kleine
peuters (terwijl grote kinderen voetballen)
Oversteken hoofdingang (druk met fietsers,
auto’s)
Voordeur is te zwaar voor de jonge kinderen
Parkeren rondom de school

Tops
Geen losse eilanden meer
Op de hoogte van trends; gaan met de tijd mee
Laagdrempelig voor ouders en kinderen
Korte lijnen rondom het kind
Treden meer naar buiten als IKC
Alles onder 1 dak
Toezicht op het plein
Ontruimingsoefening IKC breed
Oplettende samenwerkende medewerkers
Herkenbare pleindienst: fel gekleurde
bodywarmers
1 coördinator
Leerlingen lezen voor bij peuterspeelgroep

Actiepunten ‘Waar gaan we de komende periode mee aan de slag?’
- Samenstellen pleincommissie ‘Hoe kunnen we het plein meer uitstraling geven? Meer
schaduwplekken creëren in de zomerperiode en minder nattigheid in het najaar en de
winter’
- De moestuintjes nemen we mee in het overleg van de pleincommissie.
- Kinderen houden de bal vast wanneer er ouders met peuters langs lopen. De pleinwacht
houdt hier toezicht op.
- We zullen ouders en kinderen nog meer adviseren met de fiets of lopend naar school te
komen. Daarbij zullen we in het nieuwe schooljaar het parkeerplan herzien in samenwerking
met politie en gemeente.
- We hebben een verzoek ingediend bij Comprix de mogelijkheden na te gaan op welke wijze
de deur bij de hoofdingang meer toegankelijk wordt voor jonge kinderen en ouders met
kinderwagens, maxicosi’s, etc.
Heeft u serieuze interesse om plaats te nemen in de pleincommissie? Laat het ons weten door een
mailtje te sturen naar info@obsdetoekan.nl.
Ouderenquête
De enquête is door krap 19% van de ouders ingevuld. Daarmee kunnen we concluderen dat de
ouderenquête niet representatief is. Uiteraard hebben we de uitkomsten/opmerkingen wel serieus
bestudeerd als team en zullen we de ouderenquête ook binnen de MR doorspreken. Mogelijke
actiepunten zullen we delen met u. In de bijlage van dit Toekannieuws de resultaten van de
ouderenquête.

In welke mate gaat uw kind(eren) met plezier naar school?
0
0
2
16
20

met geen plezier (0%)
met weinig plezier (0%)
neutraal (5%)
met voldoende plezier (42%)
goed (53%)

CITO, rapport, 10 – minuten gesprekken
Na 1 juni gaan we starten met het afnemen van de toetsen van ons Leerlingvolgsysteem; de CITO’s.
Net als anders verspreiden we dit over drie weken. Op vrijdag 26 juni krijgen de kinderen hun rapport
mee naar huis. In de laatste schoolweek is er de mogelijkheid voor een telefonisch gesprek met de
leerkrachten. Hieronder de link waarmee u zich hiervoor digitaal kunt intekenen.
De evaluaties van eventuele individuele handelingsplannen of nieuwe individuele handelingsplannen
n.a.v. de resultaten zullen in een dichte envelop worden meegegeven aan uw kind op de dag dat het
rapport ook wordt meegegeven. Zowel de evaluaties als de nieuwe individuele handelingsplannen
kunnen tijdens het telefonische gesprek zo nodig worden doorgesproken. Graag ontvangen we een
ondertekende versie van het handelingsplan in de laatste schoolweek retour.

In schema ziet het er als volgt uit:
Datum
2 juni 2020 t/m 19 juni 2020
22 juni 2020
26 juni 2020
29 juni 2020 en 1 juli 2020

Activiteit
Afnemen van de CITO’s
Evaluatie dag team – kinderen groepen 1 t/m 8
vrij
Rapport mee + eventuele individuele
handelingsplannen
Telefonische gesprekken ouders over rapport,
eventuele individuele handelingsplannen en
andere belangrijke zaken.

Hieronder een link om u digitaal in te tekenen voor een telefonisch oudergesprek wanneer u
behoefte heeft met de leerkracht het rapport door te spreken en/of eventuele andere belangrijke
zaken. Lukt het u niet zich in te tekenen op een van deze beide dagen, neem dan even contact op
door een mailtje te sturen naar de betreffende leerkracht(en) voor een telefonische afspraak op een
andere dag.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YMZi_I7mkq1m2CflkCZYpIQRp0lphE8XMydp0hw6O8/edit?usp=sharing

Niet meer roken op en rondom het schoolplein
Per 1 augustus is het wettelijk verboden op het schoolterrein te roken. Om die reden willen we alle
rokende ouders en/of verzorgers vragen niet te roken op zowel het plein als achter het hek wanneer
u uw kind(eren) ophaalt van school. Immers zien roken, doet roken. De intentie is het stoppen
makkelijker te maken en het beginnen moeilijker… We hopen dat het iedereen lukt zich hieraan te
houden!
Hieronder nog een citaat van staatssecretaris Blokhuis van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
“Per dag beginnen er 75 jongeren onder de 18 jaar met
dagelijks roken. Dat is een enorm aantal. We moeten ons
daarom blijven inzetten om dat tot nul terug te brengen.
Veel jongeren steken hun eerste sigaret aan op het
schoolplein. Het is dus hoog tijd dat roken op
schoolpleinen iets voor de geschiedenisboeken wordt.
Vooral omdat jongeren die vroeg in hun leven een sigaret
opsteken, een veel grotere kans hebben om verslaafd te
raken. Ons doel is een rookvrije generatie in 2040.”

