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Agenda 2020-2021
4 december
18 december
21 december t/m 1
januari
4 januari
Week van 9 november

Sinterklaasfeest op De Toekan
Kerstfeest op De Toekan – meer info volgt
Kerstvakantie
Weer naar school!
Start Schoolfruitproject – schoolfruitdagen: woensdag, donderdag en vrijdag

Let op! EU Schoolfruit

Sinds vorige week eten we samen met de kinderen op de woensdag, donderdag en vrijdag
fruit in de ochtendpauze. Er worden iedere week drie soorten groente of fruit geleverd. We
gaan er van uit dat er voor alle kinderen wel iets lekkers tussen zit!
We begrijpen dat voor sommige kinderen een stuk fruit, denk aan een mandarijn of kiwi,
niet voldoende is om de ochtend door te komen. Om die reden willen we u als ouder vragen
of een beetje extra fruit of een extra boterham of cracker mee te geven. Kinderen die dan
nog echt trek hebben na het fruit eten, kunnen hun pauzehap dan aanvullen met nog een
stukje fruit of boterham/cracker.
Op de woensdag, donderdag en vrijdag eten we geen koekjes e.d. in de ochtendpauze.
We hopen dat bovenstaande voldoende helder is. Mochten er toch nog
vragen/onduidelijkheden zijn, we horen ze graag!

Directiepraat
Ondanks alle Corona maatregelen willen we er dit jaar wel weer een spetterend Sinterklaasfeest van
maken voor de kinderen. Hoe we dat gaan doen leest u hieronder!
Vrijdagmorgen 4 december zullen we het Sinterklaasfeest Coronaproof gaan vieren. De kinderen
verwachten wij deze dag net als anders om half 9 op school.
Waar we normaliter Sinterklaas in gezamenlijkheid met u als ouder / verzorger ontvingen op het
plein, zullen we dat dit jaar niet doen.
Wel hopen we natuurlijk dat Sint op de een of andere wijze contact kan
leggen met de kinderen van De Toekan. Misschien dat de Google Meet
piet hem daarbij zou kunnen ondersteunen??????
De Oudervereniging zorgt deze ochtend voor een lekker hapje en een
drankje. Daarnaast is er deze ochtend ook nog schoolfruit voor de
kinderen. De kinderen hoeven dus niets te eten en te drinken mee te
nemen.
De groepen 1 t/m 4 vieren het Sinterklaasfeest net als andere jaren in
de grote zaal. De groepen 5 t/m 8 vieren het Sinterklaasfeest in hun
eigen klas.
De kinderen zijn allen om 12.15 uit.
Tijdens het Sinterklaasfeest zullen filmpjes en foto’s worden gemaakt, zodat u toch een beetje kunt
meegenieten!
Extra informatie voor de groepen 5 t/m 8!
Net als in de andere schooljaren vragen we de kinderen van de groepen 5 t/m 8 Sinterklaas en Pieten
een handje te helpen;-) Dit doen we door lootjes te trekken in deze groepen. De kinderen kopen een
cadeautje en maken een surprise en gedicht.
Op maandag 23 december gaan we met de kinderen de lootjes trekken in de eigen groep. Iedereen
mag vervolgens voor plusminus €5,00 een cadeautje kopen voor degene die hij/zij getrokken heeft.
Op 3 december mogen de kinderen de surprises naar school meenemen. Dit mag, of voor schooltijd,
of na schooltijd. De kinderen nemen de surprises zelfstandig zonder hulp van u als ouder / verzorger
mee naar binnen.
Dit jaar doen we geen surprise inloop, maar zal er een filmpje gemaakt worden van de gemaakte
surprises die we vervolgens met u zullen delen. Zo kunt u vanuit huis genieten van al het moois dat
de kinderen hebben gemaakt!
Voor de Sinterklaascommissie was het best lastig een
Sinterklaasfeest te organiseren waarbij ze bij alles moesten
checken of het wel of niet kon / mocht. Toch is het zeker gelukt!
Een compliment voor de commissie waarin naast collega’s uit het
team ook ouders van onze Oudervereniging zitting hebben en
waarbij we uiteraard ook regelmatig overleg voeren met
Sinterklaas en Pieten.
Fancy Hoekstra

#BLIJVENPLAKKENDUS || ZEGELS PLAKKEN VOOR DE TOEKAN || EINDE IN ZICHT!
We zijn met z’n allen onwijs goed bezig met het sparen voor De Toekan. In de tussenstanden doen
we steevast mee in de top drie, een prestatie op zich! De spaaractie loopt nog tot
22 november. Voor iedereen die nog wil meesparen of losse zegels thuis heeft liggen:
‘Wij ontvangen de volle kaarten of losse zegels graag uiterlijk vrijdag 20 november!’

De kaart(en) of losse zegels mogen worden ingeleverd op school. De oudervereniging zorgt ervoor
dat de spaarkaarten worden ingeleverd bij de Albert Heijn.
Namens de oudervereniging: ‘BEDANKT!’

Kersttekenwedstrijd
Het is weer tijd voor de kersttekenwedstrijd die het Friesch Dagblad elk jaar organiseert voor alle
Friese basisscholen. Bij deze willen we alle leerlingen uitnodigen om mee te doen!
De beste tekenaars ontvangen een leuke prijs en de mooiste tekeningen drukken we af in de
bijlage Kryst, die op donderdag 24 december verschijnt. De inzendingen worden in drie categorieën
beoordeeld: groep 1 en 2, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8.
Voor elke categorie is er een eerste, tweede en derde prijs te winnen en er is een superhoofdprijs
voor de allerbeste tekenaar. Die prijs bestaat onder andere uit een bezoek aan onze krant met een
rondleiding langs de redacties en de grote drukpersen. Deze rondleiding is wel onder voorbehoud
van wat de coronamaatregelen toelaten.
Alles wat met kerst te maken heeft mag worden getekend, gekleurd, geverfd, gekrijt, geknipt of
geplakt. Het thema van de bijlage is dit jaar 'Thuis'. Het gaat hierbij over de manieren waarop Kerst
wordt gevierd en welke gewoonten en tradities er bij Kerst horen. Het is een pre als daar bij de
inzendingen rekening mee wordt gehouden, maar dat is niet verplicht.
De inzendingen moeten uiterlijk op vrijdag 11 december binnen zijn. Meld op de achterkant van elke
tekening voor- en achternaam, woonplaats, leeftijd, groep en schoolnaam.

Inzendingen kunnen worden opgestuurd naar het volgende adres:
Friesch Dagblad
T.a.v. Geert Veldstra
Postbus 412
8901 BE Leeuwarden
Langsbrengen kan ook tot en met 14 december bij ons gebouw aan de Sixmastraat 15 in
Leeuwarden.
We hopen dat zo veel mogelijk kinderen meedoen!
Met vriendelijke groet,
Geert Veldstra en Marianne Velsink
Onderwijsredactie Friesch Dagblad

