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Agenda 2020-2021
17-08-2020
31-08-2020 en 02-092020
09-09-2020
30-09-2020
09-10-2020
12-10-2020 t/m 16-102020
19-10-2020

Weer naar school
Omgekeerde oudergesprekken
Teambuildingsdag De Toekan – Kinderen vrij
Start Kinderboekenweek
Einde Kinderboekenweek
Start herfstvakantie
Weer naar school

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school.
Jorrit Haveman (01-09)
Juliet Winters (01-09)
Jasmijn Wolthuis (02-09)
Sem Hof (08-09)
We wensen jou een hele fijne en plezierige schooltijd toe!

De AH heeft weer een nieuwe actie!
Een spaaractie én een posteractie. Met beide is geld te verdienen voor verenigingen, dus wij als
Oudervereniging van De Toekan hebben ons als OV De Toekan aangemeld voor deze acties.
Meer info vind je op: https://blijvenplakkendus.nl/
Alvast bedankt voor het meesparen namens de Oudervereniging!

Directiepraat
Deze directiepraat ga ik starten met een verdrietig bericht. Zaterdag 22
augustus is namelijk Willem de Jong, de man van onze juf Jos, na een lang
ziekbed overleden. Willem is heel wat jaren actief betrokken geweest bij de
school. Hij zorgde tijdens de activiteiten voor het licht en geluid en heeft
regelmatig technieklessen gegeven aan de kinderen. Als team zijn we
afgelopen woensdag naar de condoleance geweest. Jos zal de komende tijd
nog niet voor de groep staan. Op de donderdagen wordt zij vervangen door
Martzen Bruining in groep 3b. Jos heel veel sterkte dit verdriet een plekje te
geven. Martzen welkom bij ons in het team!
Schoolgids 2020-2021 – Op onze website www.obsdetoekan.nl kunt u de Schoolgids van dit lopende
schooljaar lezen. De Schoolgids wordt ieder jaar ter goedkeuring aan de MR voorgelegd.
Wat staat er o.a. in de schoolgids?
U kunt in onze schoolgids lezen:
- hoe het onderwijs op onze school is opgezet;
- op welke wijze wij zorg voor de kinderen hebben;
- wat van ouders verwacht wordt en wat de ouders van school kunnen verwachten;
- hoe onderwijsresultaten gemeten worden en wat de school daarmee doet;
- welke verplichtingen gelden aan onze leerplichtwet;
- allerlei praktische zaken die voor u en uw kind van belang zijn.
Subsidie – Vlak voor de zomer hebben we als school een subsidieaanvraag gedaan. De subsidie is met
name bedoeld om onderwijsachterstanden veroorzaakt door Corona weg te werken door kinderen
extra onderwijstijd aan te bieden na schooltijd. Als school hebben wij dit toegespitst op het technisch
- en begrijpend leesonderwijs.
Inmiddels is duidelijk welk bedrag wij kunnen ontvangen en op welke wijze we dit willen gaan
inzetten en organiseren. Lianne Felder, onze taal -/leescoördinator zal hierin een belangrijke rol gaan
spelen onder en na schooltijd. Dit betekent na enig wikken en wegen dat zij vanaf 7 september niet
meer voor de groep zal staan. Lianne zal de rest van het
jaar vervangen worden door Manon Heeroma op de
woensdag, donderdag en vrijdag. De ouders van groep 8b
zijn inmiddels via een aparte mail meer uitgebreid op de
hoogte gebracht.
We zijn ontzettend blij met de extra gelden en denken een
mooie opzet te hebben gecreëerd die volledig ten goede
komt aan het doel van de subsidie. Ouders waarvan hun
kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning na
schooltijd zullen deze week, of telefonisch of via de mail,
meer uitgebreid geïnformeerd worden hierover.

Smoelenboek – Deze week zijn er de omgekeerde oudergesprekken. Telefonisch of via Google Meet,
maar in ieder geval op afstand. Helaas, want ook wij hadden liever deze gesprekken met u op school
gevoerd. Helaas door alle Corona maatregelen is dat nu nog niet mogelijk. We doen als team
namelijk ons uiterste best Corona buiten de schooldeuren te houden, zodat de kinderen en het team
gezond blijven en de school open kan blijven.
Doordat u als ouder niet meer de school binnen komt, heeft u ook minder zicht op wie er allemaal
werken op De Toekan. ‘Hoe ziet de juf of meester van mijn kind er eigenlijk uit?’
Om die reden presenteren we, uiteraard met enige trots, het smoelenboek van De Toekan!

Elly groep 1/2a

Jasmijn groep 1/2c en 5

Laura groep 1/2a

Marijke groep 3a

Jos groep 3b

Marieke groep 4a

Leonie groep 5

Betty groep 6a

Froukje groep 1/2b

Rouselle groep 1/2b en 3a

Kelly groep 3b

Martzen groep 3b

Bianca groep 4b

Tiny groep 4a en 4b

Lianne groep 6a en 7b

Marc groep 6b

Linda groep 7a

Dirk groep 8b en 6b

Nynke Intern begeleider

Tim groep 7b

Anja groep 8a

Lianne – taal-/leescoordinator

Marisca – onderwijsassistent

Agaath – vrijwilligster groepen 1/2

Manon groep 8b

Susanna Intern begeleider en groep 1/2c

Klaas – concierge

Mariet – vrijwilligster

Carla – VVE tutor

Fancy - directeur

Tot slot deze week helaas geen Dansweek. Er was geen mogelijkheid de groep van 16 Rotterdamse
studenten op een verantwoorde wijze onderdak te bieden. We zijn nu met de Dansschool in gesprek
om de Dansweek ietwat te verkorten, zodat het makkelijker te organiseren is om onderdak te bieden
aan de studenten. De verkorte Dansweek zal dan hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar gaan
plaatsvinden. We houden u uiteraard op de hoogte!
Fancy Hoekstra

Activiteiten in en rondom Oosterwolde
Schilderlessen

BASISLESSEN IN TEKENEN, KLEUREN EN
SCHILDEREN……..

OPEN MIDDAG 22 SEPTEMBER
In De Mienthe in Oosterwolde
Van 14:00 tot 16:00 uur

KOM GERUST VRJBLIJVEND KIJKEN EN
PROBEER ALVAST MET WELKE MATERIALEN
U/JIJ ZOU WILLEN LEREN WERKEN !
Voor kinderen en volwassenen vanaf 8 jaar !
Lukt het niet om langs te komen bel of mail gerust
voor meer info met
Eelkje Kootstra
0625275548 / Kootstra38@hotmail.com
Uiteraard worden de coronaregels in acht
genomen.

Bibliotheek

De scholen zijn weer begonnen. De leesconsulent van de school komt graag weer
langs op school om leuke, inspirerende boeken aan te bieden, om zo de
leesmotivatie en vooral het leesplezier van kinderen te vergroten.
Ook zien we u natuurlijk graag, met uw kind(eren), in de bibliotheek om boeken
te lenen.
Vindt u het lastig een leuk en geschikt boek te vinden, vraag dan de medewerker
in de bibliotheek. Zij zijn er om te helpen en te adviseren.
Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek gratis! En
sinds een paar jaar is de bibliotheek boetevrij. Dat betekent
dat u best een paar dagen later de boeken terug mag brengen.
U hoeft daarvoor niks te betalen. Heeft u de boeken echter erg
lang thuis, dan ontvangt u, na twee herinneringen, uiteindelijk
een brief met een factuurbedrag. Wilt u de boeken houden, dan betaalt u de
factuur. Liever hebben we natuurlijk dat u de boeken terugbrengt zodat andere
mensen ook van het boek kunnen genieten. U betaalt dan geen kosten voor het
boek/de boeken, maar de administratiekosten, € 5,--, moeten wel worden
voldaan. Houd hier dus rekening mee.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leesconsulent
Bent u benieuwd wie als leesconsulent verbonden is aan de school van uw
kind(eren)? En wat we als bibliotheek allemaal bieden aan de school? Neem eens
een kijkje op de website van de bibliotheek onder het kopje Educatie. Hier kunt u
ook leuke promotiefilmpjes vinden rondom verschillende boeken.
https://www.bzof.nl/educatie.html Binnenkort komen er ook foto’s bij de namen
Heeft u een vraag voor de leesconsulent? Mail gerust.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen!
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in
de boeken? Door lezen leuk te maken! Met Yoleo verdien je
leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te
richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt
getoond en voorgelezen. Een soort karaoke dus. Duizenden
kinderen maken al met veel plezier gebruik van Yoleo.
https://www.yoleo.nl/

Boekentips
Groep 1 en 2
Een echte vriend - Jennifer Wolfthal
Benny en Max zijn beste vrienden. Toch krijgen ze ruzie. Benny
knutselt zelf een robot als nieuwe beste vriend. Die doet
tenminste alles wat hij wil. Maar hij is ook een beetje saai.
Vierkant prentenboek met paginagrote, vrolijk gekleurde
illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Thema: Vriendschap, Ruzies, Anders zijn

Groep 3 en 4
Wombat & Vos vieren vakantie – Terry Denton
Wombat en Vos hebben zin in de zomervakantie. Ze mogen een week
naar het strandhuisje van Borstelrat. Maar Vos krijgt een slecht
voorgevoel als in de bus ook de vijf apen zitten. Die irritante pestkoppen
verpesten altijd alles. Met veel stripachtige illustraties in zwart-wit. Vanaf
ca. 7 jaar.
Thema: Pesten, Vriendschap, Vakanties

Groep 5 en 6
Het geheim van de voetbalheld – Gerard van Gemert
Cas en Abel willen dolgraag bij FC Kleidorp voetballen. Maar ineens is er
een wachtlijst. Dat zal toch komen door de buurt waarin ze wonen, of
door hun huidskleur? Dan wordt de gestolen Silvercup teruggevonden
in de schuur bij Cas. Wie kan dat hebben gedaan? Vanaf ca. 8 jaar.
Thema: Jaloezie, Diefstallen, Vooroordelen, Discriminatie, Voetbal

Groep 7 en 8
Dog Man en de vlooienkoning – Dav Pilkey
Als een nieuwe groep schurken de stad onveilig maakt, wordt Dog Man
ingeschakeld. Hij krijgt hulp van een schattige kitten en een bijzondere
robot. Als dat niet voldoende blijkt, moet hij een onwaarschijnlijk
verbond sluiten. Ballonstrip. Vanaf ca. 10 jaar.

Buurtsport Ooststellingwerf organiseert in september het

NASCHOOLSE SPORTAANBOD
in samenwerking met Eijer Producties en Badmintonclub Oosterwolde

Wat en wanneer?

Voor wie? Hoe laat?

Dansmix
Vrijdag 11-09

6 t/m 8 jaar
9 t/m 12 jaar

15.45 - 16.30 uur
16.30 - 17.30 uur

Danszaal
Stellingwerf College

Freerunning
Dinsdag 15-09

6 t/m 8 jaar
9 jaar

14.45 - 15.30 uur
15.30 - 16.30 uur

Gymzaal
Weemeweg

10 jaar

16.30 - 17.30 uur

11 & 12 jaar

17.30 - 18.30 uur

8 & 9 jaar

17.00 - 18.00 uur

Donderdag 17-09

Waar?

10 t/m 12 jaar 18.00 - 19.00 uur

Badminton
Maandag 21-09

7 t/m 12 jaar

15.15 - 16.15 uur

Sporthal de
Boekhorst

Opgeven is niet nodig, kom en doe gezellig mee!!
Geen ouders binnen toegestaan i.v.m. corona maatregelen.

