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Agenda 2019-2020
8 juni 2020
22 juni 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

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!!!
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 leerling bij ons op school.
12-06 Max de Groot
We wensen jou een hele fijne en plezierige schooltijd toe!

Directiepraat
Afgelopen maandag mochten alle kinderen weer tegelijk naar school. Yes! We hebben ervaren dat de
meeste kinderen het heel prettig vinden om weer ‘gewoon’ naar school te mogen. Toch was het voor
velen ook wel weer even wennen om na zo’n lange periode ‘onderwijs op afstand’ en ‘deels
onderwijs in kleine groepjes’ met alle kinderen weer in de klas te zijn en iedere dag naar school te
moeten. De komende vier weken proberen we er weer een prettig ritme in te krijgen en hopen we
het schooljaar op een fijne wijze met elkaar af te kunnen sluiten.
Ditmaal een Toekannieuws boordevol informatie over o.a. de vakantieplanning, het gymrooster, het
afscheid van groep 8 en het afscheid van onze collega Marieke Schaaij.
Uiteraard bent u ook nieuwsgierig naar het formatieplaatje voor het komende schooljaar. Ook
hierover in dit Toekannieuws alle informatie op een rij.
Vandaag is er een overleg geweest met de MR. Naast o.a. het doorspreken van het formatieplaatje
hebben we ook het ‘onderwijs op afstand’ en het ‘deels naar school gaan’ geëvalueerd. De dagelijkse
filmpjes van de leerkrachten en het inzetten van Google Classroom en Gynzy werden als zeer positief
ervaren. Aandachtspunten waren de hoeveelheid huiswerk (verschillen tussen de groepen) en het
nakijken van het huiswerk. Deze aandachtspunten nemen we zeker mee mochten we in de toekomst
opnieuw onderwijs op afstand moeten geven.
Vanavond hebben we een bijeenkomst gehad met alle medewerkers van het IKC Wolderwijs waarin
iemand verteld heeft over KIVA.
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van
de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in
op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de
sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Binnen KiVa ligt de nadruk op
de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa
is dan ook: ‘Samen maken we er een fijne school van!’
De komende weken gebruiken we om de methode goed te bestuderen om uiteindelijk een
weloverwogen besluit te nemen of we in het volgende schooljaar willen starten met KIVA als nieuwe
methode voor het sociaal – emotioneel leren. Onze collega’s van De Krullevaar en Villa Sprankel
nemen we hierin zeker mee. Het zou namelijk mooi zijn wanneer we KIVA in de toekomst IKC breed
kunnen inzetten.
Fancy Hoekstra

Formatie schooljaar 2020-2021
Als team zijn we heel erg blij u het onderstaande formatieplaatje te
kunnen presenteren, zie volgende blad. Ieder jaar is het weer een hele
uitdaging om te komen tot het meest optimale plaatje. Dit jaar
denken we dat het ons weer heel erg goed gelukt is! We hopen
uiteraard dat u onze mening deelt.
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Zoals u ziet, mist onze collega Marieke Schaaij in het
formatieplaatje voor het volgende schooljaar. Marieke zal aan het
einde van dit schooljaar afscheid nemen van De Toekan om in het
nieuwe schooljaar aan de slag te gaan op obs De Twirre in Ureterp.
Na ruim 15 jaar gewerkt te hebben op eerst Tussen de Singels en
later op De Toekan was het tijd voor een nieuwe uitdaging. We
wensen Marieke heel veel geluk en nemen met de kinderen en als
team in de laatste schoolweek afscheid van haar.

Fancy

Fancy

Vakantieregeling
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag / Pasen
Koningspelen
Meivakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

10-10-2020 t/m 18-10-2020
19-12-2020 t/m 03-01-2021
20-02-2021 t/m 28-02-2021
02-04-2021 t/m 05-04-2021
27-04-2021
03-05-2021 t/m 14-05-2021
24-05-2021
10-07-2021

Teambuildingsdag De Toekan
Evaluatiedag Handelingsgericht werken
Personeelsdag Comprix
Evaluatiedag Handelingsgericht werken

09-09-2020
10-02-2021
03-03-2021
23-06-2021

Gymrooster
Hieronder het gymrooster voor het volgende schooljaar. We rekenen er op dat de kinderen
gymkleding meenemen naar de gymles. Gymschoenen zijn verplicht. In verband met tijd (en nu ook
Corona) wordt er niet gedoucht na afloop van de gymles. Het kan gebeuren dat uw kind om een of
andere reden niet mee kan doen met gym. Een kind mag alleen niet mee gymmen, als u een briefje
mee heeft gegeven of het zelf bij de leerkracht heeft gemeld.
Dinsdag
groep 5
groep 6a
groep 6b
groep 7a
groep 7b
groep 8a
groep 8b
Woensdag
groep 4a
groep 4b
groep 3b
groep 3a
Donderdag
groep 5
groep 6a
groep 6b
groep 7b
groep 7a
groep 8a
groep 8b

Vrijdag (even weken)
groep 4a
groep 1/2a
groep 1/2b
groep 1/2c

Vrijdag (oneven weken)
groep 4b
groep 1/2a
groep 1/2b
groep 1/2c

Afscheid groep 8
Voor de kinderen van onze beide groepen 8 ziet het afscheid nemen van de basisschool door alle
Corona maatregelen opgelegd door het RIVM en Comprix er anders uit dan we gewend zijn. Ondanks
dit alles willen we de kinderen wel laten terugkijken op een bijzonder moment met elkaar dat in het
teken staat van afscheid nemen.

Op woensdagmiddag 24 juni rond 13.00 uur zullen de kinderen de gerepeteerde sketches opvoeren.
De sketches zullen worden gefilmd door de familie Boel, zodat u ze als ouder na het monteren op
een later moment kunt terugkijken. Na het filmen van de sketches is er een leuke activiteit voor de
kinderen op school en sluiten we af met een gezellige bbq.
We verwachten u als ouder rond 19.15 uur achter het hek bij de zij – ingang van de school. Wilt u
maximaal met twee personen, liefst 1 persoon per gezin, komen? En zorgen dat u bij het hek
voldoende afstand neemt tot elkaar? We zullen dan tussen 19.15 uur en 19.30 uur de kinderen nog
individueel in het zonnetje zetten. Leuk wanneer u daar als ouder op gepaste afstand achter het hek
bij aanwezig kunt zijn.

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

Een bericht van Vakantiespel Ooststellingwerf
In het begin van dit jaar zijn wij van Vakantiespel Ooststellingwerf bij
jullie in de klas geweest om een praatje te houden over vakantiespel
(soms wordt het ook wel spelweek genoemd). Sommigen van jullie
waren zeer enthousiast. Zo’n 370 kinderen hadden zich al opgegeven. Nu
hebben wij een paar weken geleden al eerder verteld dat vakantiespel
2020 niet doorgaat. Dat is natuurlijk wel heel erg jammer! Vooral ook
omdat het voor groep 8 de laatste keer zou zijn. ☹
Maar toch zijn wij nu met zijn allen aan het bedenken of wij het op een andere manier kunnen
organiseren! Whoohooo!!! Hoe dit er precies uitgaat zien dat weten wij nog niet. Maar dat we iets
gaan doen, dat is wel al zeker. Voor beide weken zijn de hoofdleiding en de leiding een programma
aan het bedenken. Dit is soms online, maar ook proberen we langs te komen in de dorpen waar jullie
wonen. Wat, wanneer en hoe vermelden wij op de website www.vakantiespel.nl of op onze
facebookpagina https://www.facebook.com/Vakantiespel/. We hopen jullie snel te zien bij
Vakantiespel 2020!!
Groetjes Vakantiespel Ooststellingwerf

