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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
Spulletjes voor de kerststukjes meenemen naar school
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 dit Toekannieuws alle info op een rij betreffende het maken van de kerststukjes op dinsdag 15
december en de Kerstviering op vrijdag 18 december.
Verder in deze nieuwsbrief nog eenmaal alle formatiewijzigingen op een rij. O.a. door het afscheid
van Froukje zal er na 1 januari e.e.a. wijzigen.
Ook een bericht van de Medezeggenschapsraad in dit Toekannieuws. Niels Moelard heeft na ruim
zes jaar in de MR gezeten te hebben, aangegeven zich niet opnieuw verkiesbaar te willen stellen. Er
ontstaat hierdoor een vacature binnen de MR. Voor Niels een heel groot bedankt voor de prettige
wijze waarop je al die jaren kritisch betrokken was bij de school! We hebben dit als school altijd zeer
gewaardeerd.
Tot slot een Kerstgroet namens het gehele team van De Toekan…

‘Voor u allen gezellige feestdagen gewenst en een heel
gelukkig en bovenal gezond 2021. Laten we dromen dat
onze wensen uitkomen!’
Fancy Hoekstra

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.

Kerstviering
Vrijdagmorgen de 18e vieren we ons Kerstfeest. Ook het Kerstfeest zal dit jaar een beetje anders
georganiseerd worden dan u gewend zult zijn, maar voor de kinderen in hoofdlijnen hetzelfde.
De Oudervereniging heeft dit jaar voor alle kinderen een
feestelijk kerstontbijt georganiseerd. Na het ontbijt zullen
alle groepen hun afscheidsoptreden voor onze collega
Froukje laten zien in de grote zaal.

De dag start met een inloop tussen 8.00 uur en 8.20 uur voor de groepen 1 t/m 8. Alle kinderen
worden op het plein ontvangen door o.a. de Kerstman. Na een groet mogen de kinderen naar binnen
toe. Op deze wijze wordt het niet te vol op het plein. De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden net
als anders door hun juffen opgevangen op het plein. De kinderen van groep 8 ontbijten op De
Toekan. We zien hen dus ook graag tussen 8.00 uur en 8.20 uur inlopen.
Voor het kerstontbijt willen we vragen of alle kinderen donderdag 17 december een bord, beker en
bestek willen meenemen. Voor al de rest wordt gezorgd.
De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!

Ouder gezocht voor de MR!
De MR (Medezeggenschapsraad) bestaat op dit moment uit 2 ouders en 3 leerkrachten en daarom
hebben we nu een vacature voor een nieuwe ouder.
Wat doet de MR?
Voor de leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders hebben baat bij goed onderwijs
en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren, is het belangrijk
tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad, die het
overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn
nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad van De Toekan bestaat uit 6
leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders en drie leden uit en door het personeel van
de school. De zittingsduur bedraagt drie jaar. Daarna kan men herkozen worden. De directeur heeft
een adviserende stem. De vergaderingen zijn openbaar. Op de agenda van de vergaderingen van de
MR komen zaken aan de orde als financiën, personeelszaken, schoolorganisatie, schoolfaciliteiten
(waaronder huisvesting), veiligheid op en rond de school en bijv. procedures rond de (rechts)positie
van het kind, personeel en ouders/verzorgers. Kortom alles dat direct en indirect te maken heeft met
het wel en wee van de school, in de brede zin van het woord. Naast de meer huishoudelijke zaken
waar de medezeggenschapsraad zich mee bezig houdt, zet ze zich ook in voor de positionering van
de school en haar belangen, ten opzichte van haar omgeving en bijvoorbeeld het gemeentebestuur
en/of het Schoolbestuur. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar.
Samenstelling MR
Silvia van Heugten
Bjorn Panhuis
Laura Prinsen
Marc Kristiaan
Leonie Okken

voorzitter (ouder)
lid (ouder)
lid (team)
lid (team)
secretaris (team)

Procedure
Als u zich als ouder verkiesbaar wil stellen, dan ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 18
december een kort stukje tekst over wie uzelf bent, wat de reden is dat u in de MR wilt komen en
een foto. De ouders die zich verkiesbaar stellen, willen wij dan graag via de nieuwsbrief aan alle
ouders voorstellen zodat deze kunnen stemmen. Vervolgens krijgt iedereen een week de tijd om
zijn / haar stem uit te brengen. De ouder met de meeste stemmen zal halverwege januari
aanstaande zitting gaan nemen in de MR.
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op via mr@obstoekan.nl

Formatieplaatje per 1 januari 2021
maandag
dinsdag
Groep 1/2a
Laura
Laura
Groep 1/2b
Rouselle
Rouselle
Groep 1/2c
Jasmijn
Jasmijn
Groep 3a
Marijke
Marijke
Groep 3b
Kelly
Kelly
Groep 4a
Marieke
Marieke
Groep 4b
Bianca
Tiny
Groep 5
Leonie
Leonie
Groep 6a
Marc
Marc
Groep 6b
Dirk
Betty
Groep 7a
Linda
Linda
Groep 7b
Tim
Dirk
Groep 8a
Anja
Anja
Groep 8b
Manon
Manon

woensdag
Laura
Lianne
Jasmijn
Marijke
Kelly
Marieke
Bianca
Leonie
Dirk
Betty
Linda
Tim
Anja
Manon

donderdag
Laura
Lianne
Jasmijn
Susanna
Jos/Rouselle
Tiny
Bianca
Leonie
Marc
Betty
Linda
Tim
Anja
Manon

Vrijdag
Laura
Lianne
Jasmijn
Marijke
Kelly
Marieke
Bianca
Leonie
Marc
Betty
Linda
Tim
Anja
Manon

Enkele opmerkingen:
- Froukje Rietman wordt volledig vervangen door Lianne de Leeuw.
- Leonie Okken is tijdelijk gestopt met de schoolleidersopleiding door privé omstandigheden. Zij zal
dus na 1 januari weer volledig voor de groep gaan.
- Jasmijn Prins hebben we gelukkig weten te behouden op De Toekan en zij zal op de woensdag en
vrijdag doorgeschoven worden naar groep 1/2c.
- Susanna Zuidema zal op de donderdag lesgeven in groep 3a. Susanna kent de kinderen goed vanuit
de kleutergroepen.
- Martzen Bruining zal na de kerstvakantie bij ons stoppen en zal vervangen worden door Jos en
Rouselle.
Mocht u vragen hebben n.a.v. bovenstaande plaatje, laat ze ons gerust weten.

