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Agenda 2020-2021
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

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

Oproep
We zijn op zoek naar levensgrote dozen voor de afscheidsavond van
onze groepen 8. Mocht u ons hierbij kunnen helpen, dan horen we
dat graag! U kunt ons een mailtje sturen naar info@obsdetoekan.nl

Schoolfotograaf
Volgende week dinsdag en donderdag komt de schoolfotograaf op bezoek. Dit jaar worden er alleen
individuele portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt. Dit jaar worden er geen broertjes en zusjes foto’s
gemaakt, dat zullen we het volgende schooljaar weer doen.
Dinsdag ->
Groep 1/2a
Groep 3a
Groep 4a
Groep 7a
Groep 8a
Groep 8b

Donderdag ->
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3b
Groep 4b
Groep 5
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7b

Directiepraat
Teammededelingen – Ondanks we Jos nog wel regelmatig zullen blijven zien op De Toekan nemen we
komende vrijdag officieel afscheid van haar als leerkracht van De Toekan. We zullen dit samen met
de kinderen op een feestelijke wijze doen! Onze collega Dirk Brouwer is sinds deze week weer
dagelijks een moment op school. Hij zal kleine groepjes kinderen begeleiden uit de groepen 7 en 8.
We zijn blij dat Dirks herstel na flink ziek te zijn geweest van Corona weer de goede kant op gaat.
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 u als ouder vragen
voldoende toezicht te houden. We merken
namelijk dat het spelen niet altijd op een prettige
wijze verloopt. De kinderen komen dan na
schooltijd de school binnen en doen hun beklag
tegen ons. Dit is niet helemaal de bedoeling. Na
schooltijd bent u als ouder weer verantwoordelijk
voor uw kind(eren).

Schoolreisjes
Aangezien het dit jaar niet lukt een schoolreisje naar bijvoorbeeld de dierentuin of een pretpark te
organiseren, zijn we op zoek gegaan naar andere creatieve oplossingen om toch nog een gezellige
dag met elkaar te hebben zo aan het einde van het schooljaar. De groepen hebben het volgende
bedacht, zie hieronder in schema.
Groep
1/2
3 en 4
5 en 6
7

Locatie
De Toekan
Havelterberg
Appelscha
Klimbos Appelscha

Datum
2 juli
5 juli
1 juli
1 juli

Kosten per leerling
€2,€7,50
€10,€15,-

De kinderen kunnen het geld voor het schoolreisje inleveren bij de eigen groepsleerkracht. Noteert u
de data alvast in uw agenda. Vanuit de leerkrachten ontvangt u t.z.t. meer informatie over de
organisatie van het schoolreisje.

Ouderportaal
Zoals onlangs in het Toekannieuws genoemd, willen we over enige tijd overstappen naar een
Ouderportaal. De ouders van onze groep 5 leerlingen hebben het Ouderportaal de afgelopen periode
uitgeprobeerd.
Het Ouderportaal is een soort app die u kunt downloaden op uw telefoon. In die app kunt u
berichten lezen die specifiek betrekking hebben op de groep(en) van uw kind(eren), het
Toekannieuws lezen, maar ook direct kunt doorklikken naar onze website. De bedoeling is dat het
Ouderportaal uiteindelijk Klasbord gaat vervangen.
Deze week ontvangt u allen een mail met daarin een stappenplan en extra informatie over het
Ouderportaal. Anita Pultrum, mama van Tirza, heeft samen met ons het stappenplan gemaakt. Door
het stappenplan te volgen kunt u het Ouderportaal koppelen aan uw telefoon, iPad, tablet of laptop.
Na deze mail ontvangt u een aparte mail met de Activatielink.
Lukt het u om welke reden dan ook niet het Ouderportaal te downloaden, laat het ons weten, dan
helpen we u hierbij!

Het Ouderportaal van De Toekan in een echte app!

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.

