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In dit nummer o.a.:
- Agenda
- Vrijwillige ouderbijdrage

- Directiepraat
- Paasontbijt

- Ouder – en leerlingenenquête
- Thema – avond ‘KiVa’

Bijlagen:
- Actiepunten n.a.v. CITO LOVS M – toetsen 2022
Agenda 2021-2022
12 april 2022
14 april 2022
15 april t/m 18 april 2022
22 april 2022
22 april 2022
27 april t/m 8 mei
9 mei 2022
10 en 11 mei 2022
15 november t/m 18 april

Thema – avond ‘KiVa’ (voor ouders van peuters en groepen 1 t/m 8)
Paasontbijt
Goede Vrijdag en Pasen
Koningsspelen
Koningsbal groepen 7 en 8 (19.00 uur – 20.00 uur)
Meivakantie
Start project ‘Mei Pake syn Skutsje’
Schoolfotograaf
Schoolfruitproject

Inloopmoment kleutergroepen 2021-2022
We hopen de inloopmomenten na de voorjaarsvakantie weer op te kunnen starten!

Maart
April
Mei
Juni

Groep 1/2a
Donderdag 17 maart
14.10-14.30
Vrijdag 8 april
11.55-12.15
Maandag 16 mei
14.10-14.30
Dinsdag 21 juni
14.10-14.30

Groep 1/2b
Vrijdag 18 maart
11.55-12.15
Maandag 11 april
14.10-14.30
Dinsdag 17 mei
14.10-14.30
Woensdag 22 juni
11.55-12.15

Groep 1/2c
Maandag 14 maart
14.10-14.30
Dinsdag 12 april
14.10-14.30
Woensdag 18 mei
11.55-12.15
Donderdag 23 juni
14.10-14.30

We wensen alle kinderen die komende woensdag
deelnemen aan het schoolvoetbaltoernooi heel veel succes!

Directiepraat
‘1 april, kikker in je bil’ – Afgelopen vrijdag was het 1 april. We hadden u
gevraagd de kinderen warme kleding aan te trekken en hun muts, sjaal en
handschoenen mee te nemen en zo mogelijk een slee. Er was namelijk sneeuw
op komst en daar wilden we nog een laatste keer van genieten met de kinderen.
Dit was natuurlijk een 1 april grapje. Er was wel wat sneeuw op komst, maar bij
ons in Friesland zou het nauwelijks gaan sneeuwen. Ondanks niet alle kinderen
de 1 april grap konden waarderen (Immers de hele ochtend wachten op
sneeuwpret en dan horen dat het een grap is, is natuurlijk wel balen!), vonden
de meeste kinderen het wel een goede grap.
Kor uit groep 7b bedacht dat we alle papa’s en mama’s ook wel even voor de
gek konden houden. Hij heeft de foto van ons allen zo bewerkt dat het net lijkt
alsof we met elkaar in de sneeuw stonden. Knap gedaan Kor!

Ouderenquête – Denkt u nog even aan het invullen van de ouderenquête. Als school vinden we het
namelijk belangrijk om van u te horen hoe u de school ervaart. Verderop in het Toekannieuws de link
naar de ouderenquête.
CITO LOVS – Als team hebben we o.a. de resultaten van de toetsen van ons CITO Leerlingvolgsysteem
met elkaar geëvalueerd en geanalyseerd. Vanuit de analyse hebben we per vakgebied een aantal
mooie schoolbrede vervolgacties opgesteld. De vervolgacties kunt u teruglezen in de bijlage van dit
Toekannieuws.
Verder in het Toekannieuws o.a. uitgebreide informatie over het paasontbijt op donderdagmorgen
14 april en nogmaals de uitnodiging voor de thema – avond over ‘KiVa’.

Aangezien er voor Pasen geen Toekannieuws meer de deur uit
gaat, wil ik u hierbij alvast, mede namens het gehele team, een
heel fijn Paasweekend wensen!
Fancy Hoekstra

Paasontbijt
Donderdag 14 april willen we samen met de kinderen genieten
van een paasontbijt. De kinderen krijgen allemaal een
paashaantje. Voor het overige lekkers tijdens het ontbijt willen
we graag een beetje hulp van u. Op de deuren van de groepen
hangen intekenlijsten waarop u of uw kind(eren) kunt
aangeven wat voor lekkers er meegebracht gaat worden. We
gaan ervan uit dat alle kinderen iets meenemen.
Heeft u geen inspiratie? Overleg dan even met de
groepsleerkracht(en) van uw kind(eren).
Met elkaar zorgen we dan voor een gezellig en lekker
paasontbijt.
Naast het paasontbijt komt ook de paashaas nog op bezoek. Met de paashaas gaan de kinderen
eieren zoeken en natuurlijk mogen ze hun eigen ei lekker opsmikkelen!

Tip: U kunt uw kind ook een briefje
meegeven voor de leerkracht of een
mailtje sturen met daarin welk lekkers
er meegebracht zal worden vanuit huis.

Ouderenquête
Als schoolteam zijn wij continu in ontwikkeling om uw kind het allerbeste onderwijs te kunnen
bieden in een veilige en prettige schoolomgeving. Graag zouden wij u dan ook willen vragen, om de
ouderenquête in te vullen, zie hieronder voor de link!
Gekozen is voor een enquête met een aantal open en meerkeuze vragen. Wanneer uw antwoord
geen toelichting behoeft, kunt u dat aangeven door een streepje te zetten.
De ouderenquête kunt u invullen t/m donderdag 14 april. De resultaten zullen vervolgens
geanalyseerd worden met het team en de MR. Uiteraard zullen we ook u informeren over de
uitkomsten van de ouderenquête.
Mocht u vragen hebben of wilt u de enquête liever op papier invullen, dan kunt u dit aangeven door
een mailtje te sturen naar info@obsdetoekan.nl. Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor het
invullen!
Link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vFnHgnhF7kexMQlokAcaAiTh36hQr4ZGjuLJG
FFJQnFUOTVQQkpTREQ2MzVVS0pNQ1Y2QlFYRjZERi4u

Planning schoolfotograaf
10 mei
11 mei

Groepen 1/2, 3, 4, 5, 6 en 7
Groepen 8
09.55-10.55 broer(tje)/zus(je)* foto’s
11.15-12.15 broer(tje)/zus(je)* foto’s
*Stuurt u ons even een mailtje naar info@obsdetoekan.nl wanneer u uw
kind(eren) met een broer(tje)/zus(je) op de foto wilt laten gaan die niet (meer)
bij ons op school zit(ten). Wij maken hiervoor dan een planning.

UITNODIGING THEMA-AVOND

‘KiVA’
Peter te Riele
Datum: dinsdag 12 april
Inloop met koffie/thee: 18.45 uur
Start: 19.00 uur
Voor wie? Voor alle ouders/verzorgers met kinderen in de groepen
1 t/m 8 en de peuterleefijd!!

Peter te Riele heeft ons de afgelopen twee jaar begeleid bij de implementatie
van KiVa in de school. Tijdens de thema – avond zal hij u uitgebreid informeren
wat KiVa inhoudt en op welke wijze wij KiVa inzetten bij ons in de school.
Daarnaast komt ook uw rol als ouder aan bod. ‘Op welke wijze kunt u als ouder
bijdragen aan een prettig sociaal klimaat op school. Uiteraard is er ook alle
ruimte voor vragen over KiVa.

Vrijwillige ouderbijdrage
De OV bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van onze school. Zij mogen in goed
overleg met het team en de directie meehelpen met de organisatie en uitvoering van diverse
activiteiten gedurende het gehele schooljaar.
De school ontvangt vanuit de overheid gelden voor het onderhoud van het gebouw, de leermiddelen
en het personeel, echter niet voor alle activiteiten die georganiseerd worden. De OV bekostigt vele
van deze activiteiten voor de school, denk bijvoorbeeld aan:
- het Kerstfeest
- het Sinterklaasfeest
- de Koningsspelen
- activiteiten rondom de Kinderboekenweek
- de Paasviering
- festiviteiten op de laatste schooldag viering
- de Fair
- projectweek
- afscheidsavond van groep 8
Van u als ouder vraagt de OV voor dit alles een kleine vrijwillige bijdrage. Ondanks de ouderbijdrage
vrijwillig is, wordt deze wel zeer op prijs gesteld. School en OV zijn immers mede – afhankelijk van uw
ouderbijdrage om al bovenstaande activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren naast het
gewone lesprogramma.
De OV verzorgt de inning van de ouderbijdrage en beheert de uitgaven. Een aantal maal in het jaar
vergadert de OV. Fancy Hoekstra schuift namens de school aan tijdens deze vergaderingen. Op de
website onder het kopje ‘Informatie – OV’ kunt u zien welke ouders zitting hebben in de OV. Heeft u
suggesties, tips of vragen voor de OV? Laat het ze weten! U kunt de OV bereiken via de e-mail:
ov@obsdetoekan.nl of een van de leden van de OV persoonlijk aanspreken.
U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken met behulp van onderstaande QR code.
Wilt u de ouderbijdrage liever
handmatig overmaken op de rekening
van de OV, dan kunt u de ouderbijdrage
a €15,- per kind overmaken op
rekeningnummer:
NL91 RABO 0349 9192 24 onder
vermelding van ouderbijdrage en de
voor- en achternaam van uw kind.
Met elkaar zorgen we voor een
leerzaam, leuk en gezellig schooljaar!

