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Agenda 2019-2020
24 juni 2020
2 juli 2020
3 juli 2020
17-08-2020
01-09-2020 t/m 04-092020
09-09-2020
18-09-2020
25-09-2020
30-09-2020

Viering afscheid kinderen groep 8 (plusminus 13.00 tot 19.30 uur)
Viering laatste schooldag met de kinderen
Kinderen vrij! Start zomervakantie!
Weer naar school
Dansweek
Teambuildingsdag De Toekan – Kinderen vrij
Comprix Sportdag groepen 8
Voorstelling Thema Kinderboekenweek ‘En toen?’
Start Kinderboekenweek

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school.
13 juli Enrico Piek
22 juli Lenn Zwolle
01 augustus Silke en Suze van der Meer
01 augustus Hugo Visser
12 augustus Pheline Dermois

We wensen jullie een hele fijne en plezierige schooltijd toe!

Directiepraat
Visie – Het afgelopen schooljaar hebben wij onze visie herzien. Na een heel proces waarin we
regelmatig overleg hebben gehad binnen het team en ook de MR, zijn we met enige trots gekomen
tot onderstaande visie en missiestatement voor de komende jaren.

‘De Toekan: kleurrijk leren en ontwikkelen’

Sinds 2015 heet onze school De Toekan – vanuit ‘toe’ (toekomst) en ‘kan’ (kunnen). Maar een toekan
is ook een bijzondere vogel met bonte kleuren. Elke toekan weer anders gekleurd, net als ieder kind,
uniek en eigen. Al die kleuren staan bovendien voor een breed palet aan vaardigheden en kennis.
Het is ons doel om dat brede palet aan leerlingen mee te geven, om van te leren en mee te groeien.
Daarbij streven we voor iedere leerling naar het verwerven
van verantwoordelijkheid en eigenaarschap: eigen keuzes
leren maken en verantwoordelijkheid leren dragen. Voor
zichzelf, voor een ander en voor de omgeving. In het
onderwijs gaan we daarom uit van drie principes:
 Een breed en eigentijds aanbod
 Een positief pedagogisch klimaat
 Op groei gericht
Onderweg, in de periode van kleuter tot bijna-middelbare scholier, ontwikkelt het kind
vaardigheden, krijgt het kennis mee en wordt het op verschillende manieren ondersteund. Passend
bij het niveau en de eigen gedrevenheid.
Dat doen we samen, in een gestructureerde, gezellige, open en levendige sfeer. Met alle
betrokkenen rondom het kind, van ouders en opvoeders tot het leerkrachtenteam. In leerteams en
tijdens overleg onderzoeken we steeds hoe we het onderwijs beter kunnen maken. Wij leren graag
van en met elkaar.
Na groep 8, aan het einde van de vlucht, zet de leerling met eigenaarschap en verantwoordelijkheid
de stevige stap naar het middelbaar onderwijs en de samenleving.

Monique Nijssen hebben we opnieuw gevraagd de visie te visualiseren, zodat deze een zichtbare plek
krijgt in alle groepen.
Start nieuwe schooljaar – Op dit moment is er nog geen vaccin tegen het Coronavirus. We hebben er
dan ook alle belang bij het Coronavirus zo ver mogelijk bij u en de kinderen en ons als team weg te
houden. Om die reden willen we de afspraken omtrent het Coronavirus die momenteel gelden ook
na de zomer voortzetten. Dit betekent o.a.:

1. We hoesten in onze elleboog.
2. We schudden geen handen.
3. We wassen regelmatig onze handen met zeep.
4. We gebruiken papieren zakdoeken.
5. Kinderen en leerkrachten met koorts boven de 38 graden blijven thuis.
6. Ouders en verzorgers zijn niet welkom op het plein en in de school, tenzij er anders is besproken
met de leerkracht, intern begeleider en/of directeur.
7. Kinderen lopen zelfstandig het plein op.
NB. 1. Met hooikoorts mag een kind gewoon naar school.
NB. 2. Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon
naar school en de BSO mogen, behalve:




als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie;
als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19.
Dat zijn: verkoudheidsklachten, hoesten, koorts (vanaf 38 graden), benauwdheid, en/of
verlies van reuk of smaak.

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:




bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden en/of plotseling
verlies van reuk of smaak);
het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten (koorts en/of benauwdheidsklachten).

Ouderenquete – N.a.v. de ouderenquete die zowel binnen het team als de MR besproken is, zullen
we het komende schooljaar aan de slag met de volgende actiepunten:
- inzet klasbord herzien
- samenstellen pleincommissie
- herzien parkeerplan en daarnaast ouders en kinderen motiveren zoveel als lukt op de fiets of
lopend naar school te gaan
- communicatie middels nieuwsbrief voortzetten, rekening houdend met genoemde
aandachtspunten in de enquete.
CITO Leerlingvolgsysteem – De afgelopen week hebben we de scores op de toetsen van o.a. ons
Leerlingvolgsysteem geanalyseerd. De scores helpen ons op welke wijze we het volgende schooljaar
van start gaan. ‘Waar moeten we het accent op leggen in de klas? Welke doelen vragen nog
aandacht bij de individuele leerling?’ Kortom, de scores helpen ons vooral inzichtelijk te maken ‘Waar
staan de leerlingen nu? Waar hebben ze nog moeite mee? Wat lukt juist wel?’
De analyses worden deze week uitgewerkt en zullen we tijdens het eerstvolgende Toekannieuws met
u delen.

Tip, lezen in de zomervakantie! – Voor de komende vakantieperiode willen we u in ieder geval
adviseren uw kind iedere dag minstens 20 minuten te laten lezen of voor te lezen. Wanneer u daar
als ouder tijd voor heeft, is het goed uw kind eens te vragen een stukje voor te lezen en na afloop te
praten over waar het verhaal over gaat.
Mocht u thuis geen (voor)leesboeken hebben, laat ons dit weten. Kinderen kunnen sowieso gratis lid
worden van de bibliotheek.
Teammededelingen – Ik begin de teammededelingen met een bericht dat een tegenstrijdig gevoel
losmaakt bij het team. Onze collega Jannie Tienstra, intern begeleider van de groepen 5 t/m 8, zal
namelijk na de zomervakantie als Intern begeleider/Kwaliteitscoordinator gaan werken op Obs De
Meander in Groningen. Dit betekent dat Jannie na de zomer niet meer werkzaam is bij ons op De
Toekan. Ik noemde hierboven al dat dit een tegenstrijdig gevoel losmaakt bij ons als team. We vinden
het enerzijds geweldig voor Jannie dat ze een nieuwe uitdagende baan heeft, waarin ze zich verder
kan ontwikkelen in de stad waar ze woont. Anderzijds zullen we Jannie ook enorm missen als
deskundige collega en zeker ook al haar vrolijkheid en enthousiasme. Volgende week zullen we als
team afscheid nemen van Jannie en Marieke Schaaij tijdens een gezellig samenzijn. Helaas is het voor
u als ouder niet mogelijk Jannie en Marieke de hand te schudden. Wel kunt u beide een kaartje of
mailtje sturen. Hieronder de (mail)adressen:
j.tienstra@obsdetoekan.nl
Marnelaan 11, 9727 DS Groningen

jufmariekeschaaij@obsdetoekan.nl
Schans Portugal 12, 9342 TM Een

Onze collega Jos is al een tijdje afwezig. Haar man Willem is ernstig ziek. Daarbij zit Jos sinds kort zelf
ook in de lappenmand. Jos, we wensen je heel veel beterschap en sterkte met alles. We denken aan
je!
Enige tijd terug heb ik u verteld over het ziek zijn van Elly. Het gaat goed met Elly. Na de
behandelingen kent ze een periode waarin ze zich wat minder goed voelt. Na een week heeft ze
gelukkig weer wat energie om een eindje te fietsen, te wandelen of lekker in haar moestuin te
werken. Elly mist de kinderen en haar collega’s, het fysieke contact met mensen. Nog even
volhouden! Ook Elly wensen we heel veel sterkte bij de behandelingen die ze nog te gaan heeft.

Voor nu wil ik u allen, ook namens alle collega’s van De Toekan, alvast een hele fijne zomervakantie
wensen. Normaal nodigen we u nog uit voor een laatste woordje op het plein tijdens de laatste
schooldag. Helaas zit dat er door de Corona maatregelen van Comprix niet in. Nogmaals een fijne
vakantie en hopelijk zien we de kinderen en u op 17 augustus weer gezond en vol energie terug!!
Fancy Hoekstra

Parkeren en lopend of op de fiets naar school!
We willen u allen met klem verzoeken niet voor de in-/uitrit van onze buurtbewoners te parkeren.
Dit zorgt voor hele vervelende situaties en frustraties. Daarbij willen we u vragen zoveel als mogelijk
uw kind op de fiets of lopend naar school te laten gaan. In het volgende schooljaar zullen we hier
regelmatig en meer aandacht aan besteden.
Immers, op de fiets of lopend naar school heeft vele voordelen!
1. Gezond!
2. Goed voor het milieu!
3. Scheelt heel veel parkeerfrustraties!
4. Daarbij geldt: ‘Hoe vroeger kinderen beginnen met fietsen, ze onafhankelijker en betere
verkeersdeelnemers zijn als ze ouder zijn.
5. Minder auto’s rondom de school die een veiligheidsprobleem kunnen zijn voor de kinderen.
Wist u trouwens dat kinderen vanaf groep 5
vaak al zelfstandig naar school kunnen fietsen?
Wist u dat we de afgelopen periode hebben
ervaren dat oudere broertjes en zusjes prima
samen met hun jongere broertje en zusje naar
school kunnen fietsen? We dat ontzettend
knap vinden al die zelfstandigheid!

Laatste schooldag
Om het schooljaar op een leuke manier af te sluiten heeft de ‘laatste schooldag commissie’ voor de
laatste schooldag op donderdag 2 juli een paar leuke activiteiten gepland voor de kinderen.
De kinderen worden gewoon om half 9 op school verwacht en om 14.30 mogen ze weer worden
opgehaald. Ook moeten de kinderen net als anders hun eigen pauzehap en lunch meenemen naar
school en sportschoenen voor de activiteit in de gymzaal.
Om de dag een extra feestelijk tintje te geven, mogen de kinderen deze dag verkleed naar school. We
zijn nu al benieuwd naar de leuke creaties!
We hopen er met elkaar een feestelijke dag van te maken, zodat we het bijzondere schooljaar op een
gezellige wijze kunnen afsluiten!

In schema:
Laatste schooldag viering op donderdag 2 juli
Schooltijden
Meenemen
Alle kinderen mogen verkleed komen!

Net als anders van 8.30 uur tot 14.30 uur
Pauzehap + lunch + sportschoenen

