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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

Kinderen vrij! Start zomervakantie!
Weer naar school
Dansweek
Teambuildingsdag De Toekan – Kinderen vrij
Comprix Sportdag groepen 8
Voorstelling Thema Kinderboekenweek ‘En toen?’
Start Kinderboekenweek

Directiepraat
Formatie – Zoals u heeft kunnen lezen nemen we na deze laatste schoolweek ook afscheid van onze
intern begeleider Jannie Tienstra. Jannie was voor drie dagen werkzaam binnen de school. Voor het
invullen van de vacature hebben we eerst binnen het team gekeken wie Jannie zou kunnen opvolgen.
In Susanna Zuidema hebben wij een kundige en enthousiaste opvolgster van Jannie gevonden.
Susanna zal in het volgende jaar naast enkele lesgevende taken in groep 1/2c Jannie gaan opvolgen
als intern begeleider van de bovenbouw. Dit betekent dat Susanna op maandag, dinsdag en
donderdag als intern begeleider actief is binnen de school. Op de woensdag en vrijdag zal zij actief
zijn als leerkracht in groep 1/2c. Jasmijn Prins zal Susanna op de maandag, dinsdag en donderdag
gaan vervangen in groep 1/2c.
Leonie Okken zal het volgende schooljaar op de woensdag en vrijdag vrij geroosterd worden i.v.m. de
schoolleidersopleiding die zij volgt. Ook Jasmijn zal deze beide dagen gaan vervangen.
Jasmijn is onlangs afgestudeerd aan de PABO. Jasmijn woont in Oosterwolde en heeft haar LIO stage
gelopen op OBS Boekhorst. Daar waren ze zeer tevreden over haar kwaliteiten. In Jasmijn zien we
dan ook een nieuwe collega die heel veel zin heeft om deze kans om het gehele volgende schooljaar
fulltime aan de slag te mogen als leerkracht van groep 1/2c en groep 5 aan te grijpen.
In schema ziet het er als volgt uit:
maandag
Groep 1/2c
Jasmijn
Groep 5
Leonie
Intern begeleider
Susanna
bovenbouw

dinsdag
Jasmijn
Leonie
Susanna

woensdag
Susanna
Jasmijn

donderdag
Jasmijn
Leonie
Susanna

Vrijdag
Susanna
Jasmijn

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).

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.

Fancy Hoekstra

Wie zit waar?

KO = Kinderopvang
PSG = Peuterspeelgroep
1 = groep 1/2a
2 = groep 1/2b
3 = groep 3a
4 = groep 1/2c
5 = groep 3b

6 = groep 4a
7 = groep 4b
8 = groep 7b
9 = groep 7a
10 = groep 5
11 = groep 6b
12 = groep 6a

Onze groepen 8 zijn gehuisvest op het Toekan College.
Waar zet ik mijn fiets neer en hoe loop ik de school in?
De kinderen uit de groepen 1, 2 en groep 3a zetten hun fiets op het voorste plein en lopen de school
in door de hoofdingang. De kinderen uit de groepen 3b, 4, 5, 6 en 7 zetten hun fiets op het plein
achter en lopen ook daar de school naar binnen.
De kinderen uit groep 8 zetten hun fiets de eerste weken gewoon nog op het plein van De Toekan.
Net als anders. Samen met de leerkracht lopen zij vervolgens naar het Toekan College. Aan het einde
van de dag lopen de kinderen weer samen met de leerkracht terug om hun fiets op te halen.
Wanneer de kinderen goed gewend zijn op de nieuwe locatie, kunnen de kinderen hun fiets parkeren
bij het Toekan College.

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!

