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Nummer: 17
In dit nummer o.a.:
- Agenda
- Directiepraat

- ‘Dit is Holland’
- 10 - minutengesprekken

- KiVa
- Auto’s parkeren in-/uitrit

Agenda 2020-2021
29/30 maart 2021
1 april 2021
2 april 2021
5 april 2021
6 april 2021
15 april 2021
6, 7 en 8 april
23 april 2021
1 mei 2021
Week van 9 november

Adviesgesprekken groepen 8
Rapport mee!
Goede Vrijdag – kinderen vrij
Tweede Paasdag – kinderen vrij
Start ‘bruggenproject’
Opnames ‘Dit is Holland’
10 - minutengesprekken groepen 1 t/m 7
Koningsspelen
Start meivakantie
Start Schoolfruitproject – schoolfruitdagen: woensdag, donderdag en vrijdag

Auto’s parkeren voor in-/uitrit buurtbewoners!!!
Wilt u ervoor zorgen dat u niet parkeert voor de in-/uitrit van onze buurtbewoners? Dit voorkomt
veel onnodige irritatie. U kunt uw auto alleen parkeren in de parkeervakken langs de Weemeweg of
de Hooge Esch. Verder kunt u uw auto parkeren op de parkeerplekken tegenover de school, de
parkeerplekken langs de Kuipenstreek of de parkeerplekken langs het Domineespad.

Op de parkeerplek van De Esch hebben we ook te maken met een in-/uitrit van buurtbewoners.
Gelieve ook daar niet uw auto te parkeren! Zie foto.

Directiepraat
Afgelopen week hadden we te maken met een op Corona positief geteste leerling. We ontvingen dit
bericht op woensdagmorgen. De kinderen zaten allen net in de klas. Door de vlotte en prettige
medewerking van de ouders van groep 4b stapte de laatste leerling, bepakt en bezakt met
schoolspullen, van deze groep rond 9.15 uur deze dag de school weer uit.
Alle betrokken leerkrachten zijn afgelopen weekeinde negatief getest. Het onderwijs aan groep 4b
zal voor de negatief geteste kinderen op school plaatsvinden. Voor de positief geteste kinderen of de
kinderen die niet getest zijn, zullen we de lessen zoveel als mogelijk online aanbieden. We wensen
alle kinderen en hun familie veel sterkte en gezondheid!
Teammededelingen – Onze onderwijsassistent, Marisca Colle, is
al enkele weken afwezig i.v.m. een Ischias. Marisca heeft er
ontzettend veel pijn aan en het herstel gaat langzaam. Marisca
is sinds vorige week vervangen door Mirthe Span. Mirthe zit in
het laatste jaar van de PABO. Ze heeft haar LIO stage inmiddels
afgerond en is naast haar invalwerkzaamheden bezig met haar
afstudeerscriptie. Fijn dat Mirthe de werkzaamheden van
Marisca kan oppakken. Marisca wensen we heel veel sterkte en
beterschap.

Ondanks de behandelingen van onze collega Elly van Dam haar veel goeds hebben gebracht, zal Elly
sowieso dit schooljaar niet terugkeren in de school. Corona en ook fysieke beperkingen door de
behandelingen zorgen ervoor dat het Elly niet lukt werkzaamheden voor de school te verrichten. Elly
we denken aan je!!
Komende vrijdag zullen we met alle kinderen en het team afscheid nemen van onze collega Jos de
Jong. Jos de Jong heeft ruim 14 jaar bij ons op De Toekan gewerkt. Daarvoor was ze als ouder altijd
nauw betrokken bij de school. Naast groepsleerkracht heeft Jos zich al die jaren ingezet als de
Cultuurcoördinator van de school. Vanuit deze rol heeft ze de meest prachtige projecten en
activiteiten georganiseerd. Vrijdag zullen we dan ook op passende wijze afscheid nemen van Jos.

Bruggenproject
Dinsdag 6 april gaan we officieel starten met het
Bruggenproject. De groepen 8 gaan een levensgrote brug
maken op het plein. Hiervoor kunnen we de volgende
materialen goed gebruiken:
-

Pallets
Houten planken (liefst zonder spijkers, etc.)
Spijkers
Schroeven

Heeft u materialen beschikbaar voor de school, dan kunt u
contact met ons opnemen door een mailtje te sturen naar
info@obsdetoekan.nl. We horen graag van u!

10 - minutengesprekken

Deze week zullen we een start maken met het afnemen van de toetsen van ons
Leerlingvolgsysteem; de CITO’s. Net als anders verspreiden we dit over drie weken. Op donderdag 1
april krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. In de week erop volgen de 10 – minuten
gesprekken.
Groepen 1 t/m 7
Voor de groepen 1 t/m 7 zijn de gesprekken via Google Meet of telefonisch. U wordt hierover nog
geïnformeerd door de leerkracht van uw kind(eren). Hieronder de link waarmee u zich hiervoor
digitaal kunt intekenen.
Link groepen 1 t/m 7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nGdYzneQRbDMw65OA1h22-uFTF4EYOd00Glfqy397Q/edit?usp=sharing
Groepen 8
Aangezien de gesprekken van groep 8 ook over de verwijzing naar het VO gaan, willen we deze
gesprekken het liefst fysiek laten plaatsvinden in de eigen klas. Zowel de ouders als de kinderen zijn
welkom tijdens dit gesprek. Mocht u toch liever een gesprek willen via Google Meet horen we dat
graag.
Link groepen 8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OuZ4kcVJXjZdku5tKQN2fkcybuPyo1BIe9oMxiICucg/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 – minuten gesprek worden doorgesproken. Graag ontvangen we een
ondertekende versie van het handelingsplan de week erop weer retour.
In schema ziet het er als volgt uit:
Datum
8 maart t/m 26 maart
29/30 maart
1 april
6/7/8 april

Activiteit
Afnemen van de CITO’s
Adviesgesprekken groepen 8
Rapport mee + eventuele individuele
handelingsplannen
10 – minutengesprekken

