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Agenda 2021-2022
16 februari 2022
18 februari 2022
21 februari 2022 t/m 25
februari 2022
4 maart 2022
7 maart t/m 10 maart
15 november t/m 18 april

Studiedag team – groepen 1 t/m 8 vrij
Cultuurochtend – groepen 1 t/m 8 – meer info volgt later
Voorjaarsvakantie
Rapport mee
LOL gesprekken rapport (LOL staat voor leerling, ouder, leerkracht)
Schoolfruitproject

Inloopmoment kleutergroepen 2021-2022
De inloopmomenten bij de kleutergroepen zullen door alle extra coronamaatregelen tijdelijk niet
doorgaan. Zodra we weer een inloopmoment mogen organiseren, laten we u dat weten!

Directiepraat
De eerste schoolweek zit er alweer op. We kunnen terugkijken op een fijne, mooie eerste week met
de kinderen. Een week waarin we als team, na alle feestgedruis van de weken ervoor, voor weer wat
ritme en structuur gezorgd hebben. Naast alle reguliere lessen konden de kinderen uiteraard ook
weer genieten van diverse andere leuke en leerzame activiteiten. Zo vierden bijvoorbeeld de
kinderen in groep 3 hun letterfeest, hadden de kinderen uit de groepen 5 hun laatste dansles van
Clarette, genoten o.a. de kinderen van de groepen 1/2 van hun eerste theaterles in het kader van de
Cultuurdag en de groepen 7 en 8 van hun eerste lessen ‘spelen in een rockband’.

Teammededelingen – Onze collega Marieke, onze LIO student Rowan en stagiair onderwijsassistent
Hiske hadden de afgelopen week Corona. Zij waren allen nog niet op school geweest en hebben dus
ook geen andere collega’s of kinderen kunnen besmetten. Marieke en Rowan zijn morgen gelukkig
weer terug op school.
Jaarlijks kom ik gemiddeld twee keer bij alle collega’s op klassenbezoek. De kinderen vinden dat altijd
wel interessant. ‘Wat doe jij hier, vragen ze dan soms.’ Ik benoem dan dat ik het leuk vind om even
een kijkje te komen nemen hoe het gaat in de groep. En in de eerste plaats is dat ook zeker zo. Het is
voor mij vooral genieten om te zien op welke wijze de leerkracht samen met de kinderen invulling
geeft aan de les. En uiteraard wordt het klassenbezoek altijd nabesproken met de betreffende
collega om samen de tops en tips te evalueren met als doel uw kind het beste onderwijs te bieden!
Fancy Hoekstra

Gym- en buitenspeelmaterialen – Actie ‘Blijven sparen dus’
Superblij zijn we met alle gymmaterialen en buitenspeelmaterialen die we hebben kunnen
aanschaffen met de gelden van de VZ-jes actie van de AH. Nogmaals bedankt allen voor het sparen!!

Cultuurdag – 18 februari
De kinderen zullen de komende weken diverse muzieklessen volgen om op vrijdagmorgen 18 februari
een presentatie aan elkaar te geven in de grote gymzaal aan de Weemeweg. We hopen dat u als ouder
deze ochtend via een Livestream live kunt meekijken naar de presentatie. U ontvangt hierover in een
volgende nieuwsbrief meer informatie.
Wat gaan de kinderen zoal doen?
Het thema in de groepen 1 t/m 4 is jungle. De kinderen in de kleutergroepen krijgen theaterlessen
aangeboden en de kinderen in groep 3/4 Djembé lessen. Het thema in de groepen 5 t/m 8 is Disney en
Rock. De kinderen in de groepen 5/6 gaan musical zingen en de kinderen in de groepen 7/8 krijgen
lessen ‘spelen in een rockband’.
De komende weken gaan de kinderen vooral heel veel oefenen samen met hun muziekdocent om
uiteindelijk op 18 februari een spetterende presentatie te laten zien.

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 bekostigd 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 www.obsdetoekan.nl 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!
Namens de OV alvast hartelijk dank
voor uw bijdrage!

