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Agenda 2020-2021
27 april 2021
1 mei 2021
17 mei 2021
24 mei 2021
25 en 27 mei 2021
23 juni 2021
25 juni 2021
28 t/m 30 juni
9 juli 2021
23 augustus 2021
Week van 9 november

Koningsdag – kinderen vrij!
Start meivakantie
Weer naar school
Tweede Pinksterdag
Schoolfotograaf
Evaluatiedag team – kinderen groepen 1 t/m 8 vrij!
Rapport mee
Rapportgesprekken
Start zomervakantie
Weer naar school
Start Schoolfruitproject – schoolfruitdagen: woensdag, donderdag en vrijdag

Directiepraat
Afgelopen vrijdag hadden we de Koningsspelen. Op het sportpark van S.V. Oosterwolde werden de
kinderen met diverse activiteiten uitgedaagd. Het was een hele gezellige en vooral sportieve
ochtend. De voetbalvereniging willen wij danken voor het gebruik van de sportvelden. Jora Pater en
Carla Otter willen wij bedanken voor de prachtige foto’s die zij deze ochtend gemaakt hebben van de
kinderen. Op onze website www.obsdetoekan.nl kunt u de foto’s bekijken.

Teammededelingen – Op dit moment is Dirk
Brouwer nog niet hersteld van zijn Covid – 19
besmetting. Het is heel vervelend voor Dirk dat
het herstel moeizaam gaat. We willen hem dan
ook heel veel sterkte wensen en hopen dat het
iedere dag weer een beetje beter gaat! Dirk
wordt op de maandag en dinsdag vervangen
door Mirthe Span en op de woensdag door
Renate Kroes. We zijn blij met deze beide
enthousiaste invalkrachten.
I.v.m. een positief getest gezinslid is onze collega
Marc Kristiaan deze week in thuisquarantaine.
We proberen de inval zo goed als mogelijk te
organiseren. Het valt niet mee om in deze tijden
invalkrachten te vinden. Gelukkig is het tot op
heden nog steeds wel gelukt!
Lestijden – Na de meivakantie willen we alle lessen weer starten om 8.30 uur en eindigen om 14.30
uur of 12.15 uur. Dit betekent dat er geen gespreide schooltijden meer zijn. Probeert u zoveel als
mogelijk rekening te houden met het houden van voldoende afstand bij het halen en brengen. We
begrijpen dat het voor velen van u fijn is dat de schooltijden weer gelijk zijn voor alle kinderen.
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!

Fancy Hoekstra

Spelen op het plein na schooltijd
We merken dat vele kinderen na schooltijd bij ons op het schoolplein spelen. Dat vinden we
hartstikke leuk! Wel willen we de kinderen vragen net als onder schooltijd niet te fietsen op het
schoolplein. De BSO kinderen spelen er na schooltijd ook en dan zorgen de fietsende kinderen wel
eens voor gevaarlijke situaties. Met elkaar kunnen we er vast voor zorgen dat iedereen na schooltijd
een fijne speelplek heeft.
Wanneer het plein helemaal leeg is, bijvoorbeeld
in de avond of in het weekend en de kinderen
willen er even oefenen met leren fietsen, is dat
uiteraard geen enkel probleem!

Formatie en NPO
Zo rond deze periode denken we weer na over het formatieplaatje voor het volgende schooljaar.
Inmiddels is bekend hoeveel formatie we het volgende schooljaar te besteden hebben. Met deze
formatie kunnen we het volgende schooljaar maximaal 13 groepen maken.
Naast deze formatie komen er gelden vrij vanuit het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Vanuit
de overheid is namelijk een flinke pot geld gereserveerd voor het onderwijs. Dit is een tijdelijke
investering zoals het nu lijkt. Het bedrag dat we als school zullen ontvangen, vraagt om een goede
voorbereiding. Als school moeten we een heldere analyse maken van hoe het gaat met onze
leerlingen. We nemen daarin niet alleen de basisvakken rekenen, taal en lezen mee, maar ook het
welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling.
In overleg met het team, de MR en Comprix zullen we kritisch zijn op welke wijze we de extra gelden
gaan en mogen inzetten de komende twee jaar. We houden u als ouder hiervan uiteraard ook op de
hoogte.
Op dit moment is het dus nog onvoldoende duidelijk hoe ons formatieplaatje eruit zal komen te zien.
Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we dat spoedig met u delen.

Pauzehap/Lunch
We zien de kinderen door het schoolfruitproject steeds meer genieten van alle fruit dat aangeboden
wordt. De kinderen durven te proeven en ontdekken soms dat ze iets wel lekker vinden waarvan ze
dachten dat het niet lekker was. Leuk om te zien en ook nog eens supergezond!
Daarentegen merken we dat de kinderen steeds vaker verpakte chocoladekoekjes, chocolade donuts,
chocoladebroodjes, croissantjes, voorverpakte broodjes, enz. mee hebben als lunch of pauzehap.

U als ouder beslist uiteraard wat u uw kind
meegeeft naar school, echter willen we toch het
belang van de meer gezonde tussendoortjes en de
‘bruine boterham’ noemen. Iedere ouder wil
natuurlijk dat zijn kind uitgroeit tot een gezonde
volwassene die lekker in z’n vel zit. Een gezonde
leefstijl is daarvoor een goede basis.

Hieronder enkele tips voor een geschikte (lunch)pauzehap.
Geschikte pauzehappen zijn bijvoorbeeld:
- Fruit, zoals een mandarijn, banaan of appel
- (Volkoren)biscuit, zoals Evergreen of Sultana
- Groente, zoals komkommer, tomaat, wortel
- Rijst-, meergranen- of popcornwafel
- Ontbijtkoek
- Krentenbol
- Een eierkoek
- Een belegde boterham (liefst bruin of volkoren)

Geschikte drankjes zijn bijvoorbeeld:
- ongezoet vruchtensap, zoals appel- of sinaasappelsap
- halfvolle of magere melk
- limonade zonder suiker
- yoghurtdrank zonder suiker
Denk verder ook eens aan water, dat komt op school gewoon uit de kraan!
Tips:
-

Geef één biscuit of koek mee, in plaats van een pakje waar er meerdere in zitten.
Een boterham is ook prima geschikt als tussendoortje
Leer uw kind water drinken: het is altijd bij de hand, voordelig, levert geen calorieën en is
niet slecht voor het gebit.
Eenpersoonsverpakkingen sap, melk of yoghurtdrank zijn handig als u geen beker mee wilt
geven.

