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Agenda 2020-2021
23 juni 2021
24 juni 2021
25 juni 2021
28 t/m 30 juni
7 juli 2021
8 juli 2021
23 augustus 2021

Evaluatiedag team – kinderen groepen 1 t/m 8 vrij!
Afscheidsavond groep 8 – meer informatie hierover volgt binnenkort!
Rapport mee
Rapportgesprekken
Laatste schooldag eindfeest voor de groepen 1 t/m 8 – meer info volgt!
Laatste schooldag met de eigen groep.
14.30 uur start zomervakantie!
Weer naar school

Dit is Holland
Op zondag 6 juni tussen 14.00 uur en 14.30 uur zal het filmpje van ruim 2,5 minuut dat onlangs is
opgenomen bij ons op school uitgezonden worden op RTL4. Zaterdag 12 juni tussen 11.00 uur en
11.30 uur is er een herhaling van de uitzending. Ook daarna kunt u de uitzending nog terugkijken op
Uitzendinggemist.nl. Als team krijgen we het filmpje een aantal weken voor de uitzending een eerste
keer te zien. We zijn er best wel nieuwsgierig naar!

Schoolfruit
Deze week is de laatste week dat we kunnen genieten van het Schoolfruitproject. We hebben
nagenoeg alle kinderen zien genieten van het schoolfruit. Het ene stuk fruit werd lekkerder
gevonden dan het andere, echter is er altijd goed van gesmikkeld! Vanaf volgende week moeten de
kinderen zelf weer fruit meenemen naar school.

Directiepraat
Wat kunnen we met z’n allen terugkijken op een leuk afscheid van onze juf Jos. Een feestje voor allen
om zo’n ritje in een echte Amerikaanse schoolbus te maken!

Formatie en NPO – Uiteraard bent u allen erg nieuwsgierig naar het formatieplaatje voor het
volgende schooljaar. Heel eerlijk, wij kunnen ook niet wachten deze aan u te presenteren. Door het
inzetten van een stukje van de NPO gelden is het volgens ons een heel mooi plaatje geworden. Wij
hopen natuurlijk dat u daar straks hetzelfde over denkt. Echter doordat wij in ons formatieplaatje
ook gelden vanuit het NPO hebben ingezet, moeten we eerst een goedkeuring hebben vanuit het
bestuur van Comprix. Zodra we een akkoord van het bestuur hebben, zullen we het formatieplaatje
presenteren aan de MR. Wanneer ook zij enthousiast zijn, zullen we het nog dezelfde dag met u
communiceren.
NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs. Vanuit het ministerie komt er een enorme pot geld
vrij voor het onderwijs. Dat is geweldig! Om de gelden te verkrijgen moeten we ons wel heel goed
verantwoorden richting het bestuur en de MR op welke wijze we de gelden willen gaan inzetten. De
bedoeling is natuurlijk dat alle kinderen gaan profiteren van deze extra gelden. Naast een stukje van
de gelden in te zetten in ons formatieplaatje zullen we de gelden ook gaan inzetten voor scholing van
het team en leermiddelen. Wanneer de MR is geïnformeerd en akkoord is, zullen we onze plannen
zeker ook met u delen. De ambitie is om binnenkort een speciale editie van het Toekannieuws te
maken waarin we al onze plannen voor het komende schooljaar met u delen.
Fancy Hoekstra

10 – minutengesprekken
Ondanks het niet zo lang geleden was dat we de M – toets (M staat voor midden en zijn de
toetsen die we halverwege het schooljaar afnemen) hebben afgenomen, zijn we inmiddels
alweer gestart met het afnemen van de E – toetsen (E staat
voor eind en zijn de toetsen die we aan het einde van het
schooljaar afnemen) van ons Leerlingvolgsysteem; de CITO’s.
Net als anders worden deze verspreid over drie weken.
Op vrijdag 25 juni krijgen de kinderen hun rapport mee naar
huis. In de week erop volgen de 10 – minutengesprekken voor
de groepen 1 t/m 7.
De gesprekken zijn nog een laatste maal via Google Meet of
telefonisch. We gaan ervan uit dat we u in het nieuwe
schooljaar weer op school kunnen uitnodigen.
Hieronder de link waarmee u zich kunt inschrijven voor het 10 – minutengesprek.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nGdYzneQRbDMw65OA1h22-uFTF4EYOd00Glfqy397Q/edit?usp=sharing
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.
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 10 – minutengesprek worden doorgesproken. Graag ontvangen we een
ondertekende versie van het handelingsplan de week erop weer retour.

Schoolreisjes
Aangezien het dit jaar niet lukt een schoolreisje naar bijvoorbeeld de dierentuin of een pretpark te
organiseren, zijn we op zoek gegaan naar andere creatieve oplossingen om toch nog een gezellige
dag met elkaar te hebben zo aan het einde van het schooljaar. De groepen
hebben het volgende bedacht, zie hieronder in schema.
De kinderen kunnen het geld voor het schoolreisje inleveren bij de eigen
groepsleerkracht. Noteert u de data alvast in uw agenda. Vanuit de
leerkrachten ontvangt u t.z.t. meer informatie over de organisatie van het
schoolreisje.

Groep
1/2
3 en 4
5 en 6
7

Locatie
De Toekan
Havelteberg
Appelscha
Klimbos Appelscha

Datum
2 juli
5 juli
1 juli
1 juli

Kosten per leerling
€2,€7,50
€10,€15,-

Ouderportaal
Al velen van u hebben het Ouderportaal geactiveerd. We hopen dat ook de overige ouders dit nog
gaan doen. We zullen u allen nogmaals een mail sturen met daarin de activatielink.
Heeft u hulp nodig bij het activeren, laat het ons weten!
Via het Ouderportaal kunt u in 1 app alle informatie over de school terugvinden!

ANWB Verkeersplein
De Toekan is genomineerd voor een gratis ANWB Verkeersplein! We
kunnen uw stem goed gebruiken. Klik op de link en steun onze school!
Alvast een groot bedankt van ons allemaal voor uw inzet.

https://static.flowapp.nl/anwb/fonds/?show=0&initiative=Toekan&location=Oosterwolde

Plein
Binnenkort gaan we aan de slag met de eerste aanpassingen van ons schoolplein. Een van de
voornaamste doelen is dat we in de zomer wat meer schaduwplekken creëren, er meer groen te zien
zal zijn en in de winter minder nattigheid.
Zo zal de stalling voor de fietsen voor de kleutergroepen en groep 3 uitgebreid en verplaatst worden
naar het hek voor. Achter de goaltjes komen twee lange hekwerken met groen, zodat de bal niet
steeds het hele plein over vliegt. Verder zal de zandbak verplaatst worden. In de zomer is het heerlijk
om in de zandbak te spelen, echter op de huidige plek is er nauwelijks schaduw waardoor het voor
de kinderen er veel te warm is. Op de plek van de zandbak komt een klimachthoek.
Zodra de eerste aanpassingen gedaan zijn, zullen we starten met de overige aanpassingen. De
bedoeling is namelijk om ook het achterste schoolplein een flinke update te geven. Naast de grote
favoriet de slingerzweef willen we er ook een uitdagend klim-/hindernisparcour plaatsen en
mogelijkheden creëren voor buitenlessen.
U zult begrijpen dat dit alles behoorlijk wat kost. Ook een van de redenen dat het ons niet lukt alle
aanpassingen in een keer op te pakken. We doen wel ons uiterste best er niet een meerjarenplan van
te maken!
De moestuinbakken zijn onlangs al geplaatst. Enkele groepen hebben al het e.e.a. geplant. Helaas
wordt dit er in de weekenden weer uitgetrokken. We hopen dat dit snel stopt, want hoe leuk is het
voor de kinderen om hun eigen groente of fruit te zien groeien en om bijvoorbeeld straks in de
winter in de klas je eigen hutspot te kunnen maken van de worteltjes uit de moestuin.

