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Agenda 2020-2021
10 februari 2021
22 februari 2021
Nieuwe datum volgt!
Nieuwe data volgen!
Week van 9 november

Evaluatie dag -> GAAT NIET DOOR!! We verwachten de kinderen deze dag
gewoon op school.
Voorjaarsvakantie
Rapport mee
Rapportgesprekken
Start Schoolfruitproject – schoolfruitdagen: woensdag, donderdag en vrijdag

Directiepraat
Inmiddels zitten we alweer in de tweede week waarin we als school onderwijs op afstand verzorgen.
Ondanks het allemaal zeker niet ideaal is, kunnen we toch tevreden zijn over hoe het gaat. Wanneer
we met elkaar ons beste beentje voor blijven zetten, moet het ons lukken ook de komende periode
weer door te komen. We zijn ontzettend trots op de kinderen en uiteraard ook op alle
ouders/verzorgers die thuis voor de goede begeleiding en ondersteuning zorgen!
Na het zien van de persconferentie van onze minister – president dhr. Mark Rutte is er grote hoop
dat het over twee weken, op maandag 25 januari, weer voldoende vertrouwd is de scholen te
openen.

Twee aandachtspunten die voor u belangrijk zijn om te weten:
1. De druk op de noodopvang neemt toe. We vangen nu dagelijks gemiddeld zo’n 40 tot 50
kinderen op. Soms zelfs meer. Wanneer het echt niet anders kan, vangen we uw kind graag
op. Wel blijft het noodopvang. Het is voor de leerkrachten een hele uitdaging de kinderen én
online onderwijs te geven én de kinderen in de klas enigszins te begeleiden bij het online
onderwijs. Een dikke pluim voor mijn collega’s die deze uitdaging iedere dag weer vol
enthousiasme aangaan!
2. Ook tijdens de noodopvang willen we u vragen buiten of in het halletje bij de hoofdingang
afscheid te nemen van uw kind(eren). Voor de jongsten in de kleutergroepen maken we
hiervoor een uitzondering. Het dragen van een mondkapje in het gebouw is verplicht. We
hopen dat we van beide regels zo snel als mogelijk afscheid kunnen nemen, echter voor nu
willen ze blijven hanteren. Laten we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kinderen
zo snel als mogelijk weer terug de school in kunnen!
Wanneer u vragen heeft over onderwijs op afstand kunt u in de eerste plaats contact opnemen met
de eigen leerkracht(en) van uw kind(eren) door een mailtje te sturen. Wanneer u het mailadres even
kwijt bent, kunt u altijd een mailtje sturen naar info@obsdetoekan.nl. Voor vragen over de
noodopvang kunt u ook mailen naar info@obsdetoekan.nl.
Kortom, nog even volhouden en vooral gezond blijven met elkaar. We hebben goede hoop de
kinderen op maandag 25 januari weer te mogen verwelkomen.
Fancy Hoekstra

Stellingwerfse Voetbalweek
In de 1e week van de zomervakantie zal de eerste editie van de Stellingwerfse Voetbalweek worden
gehouden. Tijdens deze week gaan jongens en meisjes van 6 t/m 15 jaar bezig met allerlei leuke
voetbalactiviteiten, zoals bubbelvoetbal, boardingvoetbal, skill games en penalty's schieten. Aan het
eind van de week komen de Creators naar de voetbalweek. Dit elftal bestaat uit bekende Youtubers
en ex profvoetballers. De inschrijvingen zijn inmiddels gestart!
Er kan ingeschreven worden via : www.stellingwerfsevoetbalweek.nl

Ouder gezocht voor de MR!
De MR (Medezeggenschapsraad) bestaat op dit moment uit 2 ouders en 3 leerkrachten en daarom
hebben we nu een vacature voor een nieuwe ouder.

Wat doet de MR?
Voor de leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders hebben baat bij goed onderwijs
en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren, is het belangrijk
tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad, die het
overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn
nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad van De Toekan bestaat uit 6
leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders en drie leden uit en door het personeel van
de school. De zittingsduur bedraagt drie jaar. Daarna kan men herkozen worden.
De directeur heeft een adviserende stem. De vergaderingen zijn openbaar. Op de agenda van de
vergaderingen van de MR komen zaken aan de orde als financiën, personeelszaken,
schoolorganisatie, schoolfaciliteiten (waaronder huisvesting), veiligheid op en rond de school en bijv.
procedures rond de (rechts)positie van het kind, personeel en ouders/verzorgers. Kortom alles dat
direct en indirect te maken heeft met het wel en wee van de school, in de brede zin van het woord.
Naast de meer huishoudelijke zaken waar de medezeggenschapsraad zich mee bezig houdt, zet ze
zich ook in voor de positionering van de school en haar belangen, ten opzichte van haar omgeving en
bijvoorbeeld het gemeentebestuur en/of het Schoolbestuur. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar
bij elkaar.
Samenstelling MR
Silvia van Heugten
Bjorn Panhuis
Laura Prinsen
Marc Kristiaan
Leonie Okken

voorzitter (ouder)
lid (ouder)
lid (team)
lid (team)
secretaris (team)

Procedure
Als u zich als ouder verkiesbaar wil stellen, dan ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 22 januari een
kort stukje tekst over wie uzelf bent, wat de reden is dat u in de MR wilt komen en een foto. De
ouders die zich verkiesbaar stellen, willen wij dan graag via de nieuwsbrief aan alle ouders
voorstellen zodat deze kunnen stemmen. Vervolgens krijgt iedereen een week de tijd om zijn / haar
stem uit te brengen. De ouder met de meeste stemmen zal halverwege januari aanstaande zitting
gaan nemen in de MR.
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op via mr@obstoekan.nl

