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Agenda 2020-2021
4 december
14 december
15 december
18 december

21 december t/m 1
januari
4 januari
Week van 9 november

Sinterklaasfeest op De Toekan
K
Kerststukjes maken
Kerstfeest op De Toekan
Inloop: 8.00 uur – 8.20 uur Start Kerstfeest: 8.20 uur
De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.
Kerstvakantie
Weer naar school!
Start Schoolfruitproject – schoolfruitdagen: woensdag, donderdag en vrijdag

Directiepraat
In alle groepen (ja, zelfs in groep 8;-) merken we dat Sinterklaas weer in het land is. De kinderen
vinden het enerzijds geweldig, anderzijds vinden ze het toch ook wel heel spannend. Vrijdag komt als
alles goed is, Sinterklaas ook bij ons op De Toekan. Hieronder in deze nieuwsbrief nog eenmaal alle
informatie over het Sinterklaasfeest op een rij. Met de kinderen hopen we er ook dit jaar weer een
onvergetelijk feest van te maken!
En als Sinterklaas vrijdag weer de deur uit is,
staan de kerstbomen alweer te trappelen om
versierd te worden. In deze nieuwsbrief alvast
informatie over het maken van de kerststukjes.
Volgende week meer informatie over het
Kerstfeest op vrijdagmorgen de 18e december.
Fancy Hoekstra

Sinterklaasfeest – nog een keer alle info op een rij!
Vrijdagmorgen 4 december zullen we het Sinterklaasfeest Coronaproof gaan vieren. De kinderen
verwachten wij deze dag net als anders om half 9 op school.
Waar we normaliter Sinterklaas in gezamenlijkheid met u als ouder / verzorger ontvingen op het
plein, zullen we dat dit jaar niet doen.
Wel hopen we natuurlijk dat Sint op de een of andere wijze contact kan leggen met de kinderen van
De Toekan. Misschien dat de Google Meet piet hem daarbij zou kunnen ondersteunen??????
De Oudervereniging zorgt deze ochtend voor een lekker hapje en een drankje. Daarnaast is er deze
ochtend ook nog schoolfruit voor de kinderen. De kinderen hoeven dus niets te eten en te drinken
mee te nemen.
De groepen 1 t/m 4 vieren het Sinterklaasfeest net als andere jaren in de grote zaal. De groepen 5
t/m 8 vieren het Sinterklaasfeest in hun eigen klas.
De kinderen zijn allen om 12.15 uit.

Tijdens het Sinterklaasfeest zullen filmpjes en foto’s worden gemaakt, zodat u toch een beetje kunt
meegenieten!
Extra informatie voor de groepen 5 t/m 8!
Net als in de andere schooljaren vragen we de kinderen van de groepen 5 t/m 8 Sinterklaas en Pieten
een handje te helpen;-) Dit doen we door lootjes te trekken in deze groepen. De kinderen kopen een
cadeautje en maken een surprise en gedicht.
Op maandag 23 november hebben de kinderen lootjes getrokken in de eigen groep. Iedereen mag
vervolgens voor plusminus €5,00 een cadeautje kopen voor degene die hij/zij getrokken heeft.
Op 3 december mogen de kinderen de surprises naar school meenemen. Dit mag, of voor schooltijd,
of na schooltijd. De kinderen nemen de surprises zelfstandig zonder hulp van u als ouder / verzorger
mee naar binnen.
Dit jaar doen we geen surprise inloop, maar zal er een filmpje gemaakt worden van de gemaakte
surprises die we vervolgens met u zullen delen. Zo kunt u vanuit huis genieten van al het moois dat
de kinderen hebben gemaakt!

Kerststukjes maken
Op dinsdag 15 december willen we graag met alle kinderen kerststukjes maken. Hiervoor mogen de
kinderen op maandag 14 december de volgende spulletjes meenemen naar school:
- bakje met oase
- groen
- kaars + eventuele andere versiering
De kerststukjes zullen buiten op het plein
worden gemaakt. We zullen het deze dag extra
gezellig maken op het plein met o.a.
kerstmuziek en meester Klaas zal de
vuurtonnen aansteken.
Aangezien we de kerststukjes buiten maken, durven we wel een aantal ouders te ontvangen die ons
zouden willen helpen deze dag. Heeft u zin en tijd, geeft u zich dan op door een mailtje te sturen
naar info@obsdetoekan.nl.

KiVa
In alle groepen zijn we onlangs begonnen met thema: 4 ‘Iedereen is uniek’ van de KiVa methode.
Hieronder in het kort op welke wijze hier in de onderbouw – en bovenbouwgroepen aandacht aan
wordt besteed.

Onderbouw
Thema 4: ‘Iedereen is uniek’ staat in het teken van overeenkomsten en
verschillen. Jullie kinderen kijken naar de gelijkenissen en verschillen
die ze met andere kinderen hebben. Niet alleen met kinderen in hun
eigen groep, maar ook met kinderen in andere groepen en landen!
Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn!

Bovenbouw
We weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een groep. Helaas is dit niet voor iedereen
het geval. Daarom gaan we de komende periode in op vervelend gedrag in de groep. Het is soms
moeilijk om onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen leren jullie
kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin gepest, geplaagd en
geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt.

Buurtsport

Nieuws vanuit de Bibliotheek
Voorlezen en zelf lezen
Lezen en voorlezen is en blijft belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Laat uw kind
ontdekken welke boeken hij/zij leuk vindt om te lezen. Kom daarom naar de
bibliotheek waar een enorm gevarieerd aanbod is te vinden. Naast boeken zijn
er ook tijdschriften te vinden. Zelfs voor baby’s heeft de bibliotheek al een
aanbod.
Naast leesboeken zijn er ook informatieve boeken te vinden over allerlei
onderwerpen. Ook zijn er stripboeken, gedichtenbundels en tijdschriften te leen.
Een lidmaatschap is gratis voor personen tot 18 jaar! Dus KOM NAAR DE BIEB!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beginnen met lezen in groep 3!
Zit je kind in groep 3, dan begint het zo langzamerhand al wat te
lezen. Welke boeken zijn nu geschikt voor deze kinderen?
In de bibliotheek vind je een kast met eerste leesboekjes, die
nog weer zijn onderverdeeld in verschillende niveaus.
Wat betekenen nu al die etiketten?
De eerste leesboekjes hebben een aanduiding met een letter E
(eerste leesboekje). Hierbinnen is de volgende indeling
gemaakt:
S – Start

→

deze boekjes kunnen de meeste kinderen na drie maanden
leesonderwijs lezen
M3 – Midden groep 3 →
Na ongeveer 5 maanden leesonderwijs zijn deze boekjes
geschikt
E3 – Eind groep 3
→
De aanduiding geeft al aan wanneer kinderen met deze
boekjes vooruit kunnen
M4 – Midden groep 4 →
Dit is het laatste niveau dat een aparte aanduiding heeft in de
bibliotheek
Kunnen kinderen dit lezen, dan kunnen ze terecht bij de gewone A-boeken. De A staat voor ongeveer
6 tot 9 jaar.
Natuurlijk is niet elk kind gelijk en betekent het ook niet dat een kind niet anders mag lezen/lenen.
Het allerbelangrijkst is dat het kind plezier heeft in lezen en het boek dus leuk vindt. Een handige
regel om een boek te kiezen dat niet te moeilijk is, is de Vijf vinger test.
Kom je er niet uit? Vraag gerust aan een medewerker. Ze helpen je graag!

