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Agenda 2021-2022
8 november 2021
9 november 2021
3 december 2021
23 december 2021
25 december 2021 t/m 9
januari 2022
15 november t/m 18 april

Fietscontrole groepen 5 t/m 8
Donkere dagen feest – 18.00 uur – 19.00 uur
Meer info hierover in het volgende Toekannieuws.
Sinterklaasfeest
Kinderen groepen 1 t/m 8 om 12.00 uur vrij!
17.00 uur Kerstfeest De Toekan – meer info volgt later.
Kerstvakantie
Schoolfruitproject

Inloopmoment kleutergroepen 2021-2022
November
December
Januari

Groep 1/2a
Woensdag 24 nov
11.55-12.15
Donderdag 16 dec
14.10-14.30
Vrijdag 21 januari
14.10-14.30

Groep 1/2b
Donderdag 25 nov
14.10-14.30
Vrijdag 17 dec
11.55-12.15
Maandag 17 januari
14.10-14.30

Groep 1/2c
Vrijdag 26 nov
11.55-12.15
Maandag 13 dec
14.10-14.30
Dinsdag 18 januari
14.10-14.30

IEDERE VRIJDAG IS HET WIELETJESDAG!
(De kinderen mogen deze dag in principe alles meenemen als het maar wieltjes heeft. Oh ja, fietsen
hebben wielen en tellen dus niet mee. Denk bijvoorbeeld aan: skeelers, skelter, trekkertje,
spacescooter, 1 – wieler, rolschaatsen, enz. )

Directiepraat
Met de klok een uur achteruit is de wintertijd officieel ingegaan. Een
periode waarin het in de vroege ochtend en late namiddag al donker is.
Ook een periode waarin we een aantal hele gezellige activiteiten in het
verschiet hebben, denk bijvoorbeeld aan het donkere dagen feest en de
viering van Sinterklaas en Kerst. De commissies zijn al bezig met de eerste
voorbereidingen om de activiteiten weer tot een groot succes te maken
voor, in de eerste plaats, de kinderen.
Morgenavond hebben we als team samen met de teams van de Krullevaar en Voor dag en Dou een
IKC teambijeenkomst. De bijeenkomst zal geheel in het teken staat van KiVa. Met elkaar zullen we
proberen een antwoord te krijgen op de vraag: ‘Op welke wijze kunnen en willen we KiVa IKC breed
inzetten?’ Het motto van Kiva ‘Samen maken we er een fijn IKC van’ zal hierbij als leidraad dienen.
Teammededelingen – In de herfstvakantie is onze collega Linda Kruiper positief getest op Corona.
Linda had naast flinke verkoudheidsklachten geen andere klachten. De besmetting had gelukkig ook
geen gevolgen voor de kinderen uit haar groep. Afgelopen vrijdag was Linda weer terug op school en
kende ze een feestelijke start. De kinderen hadden namelijk samen met juf Susanna het lokaal
versierd en gezorgd voor een mooie bos bloemen en wat lekkers.
Ook Leonie was de afgelopen week een paar dagen ziek. Geen Corona, maar
wel dusdanige klachten dat ze niet fit genoeg was om de week te starten op
haar werk. Gelukkig was ze donderdag weer voldoende hersteld om de
kinderen van groep 4b les te geven.
Naast teamleden die zich niet helemaal fit voelen, zijn er ook veel
ziekmeldingen onder de kinderen. We willen allen heel veel beterschap wensen
en hopen dat ze snel weer gezond en wel terug op school zijn. Een goede
nachtrust doet vaak al wonderen.

Morgenavond is er een persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De
Jonge waarin ze nieuwe coronamaatregelen zullen bekendmaken en toelichten. We wachten de
persconferentie af en zullen met het team en ons schoolbestuur Comprix afstemmen wat de nieuwe
maatregelen voor ons als school betekenen en/of ze gevolgen hebben voor de wijze waarop we de
zaken binnen school nu geregeld hebben. Uiterlijk donderdagmorgen ontvangt u hierover meer
informatie.
Fancy Hoekstra

Donkere dagen feest
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen willen wij op dinsdag 9 november het ‘Donkere dagen’ feest
organiseren op het IKC Wolderwijs. Afhankelijk van de herziene maatregelen rondom Corona,
waarover we morgen meer duidelijkheid hebben, nemen we in gezamenlijkheid met de
kinderopvang en peuterspeelgroep het besluit het Donkere dagen feest wel of niet door te laten
gaan. Wij hopen natuurlijk dat het gewoon kan en mag!
U kunt deze avond samen met uw kind(eren) tussen 18.00 uur en 19.00 uur de lampions komen
bekijken van de peuters t/m de groepen 7. We willen u vragen om per gezin met 1 volwassene naar
het IKC te komen. Op deze manier willen we voorkomen dat het te druk zal worden binnen het IKC.
De kinderen uit de groepen 8 zullen in de verschillende lokalen korte optredens verzorgen. Ze zijn al
druk aan het oefenen! U kunt hierbij denken aan een liedje, gedicht, quiz, dans, enz.

Fietscontrole

Klik op de link voor de fietscheck: https://vvn.nl/fietscheck
Een veilige fiets is de basis om veilig te kunnen fietsen. In Nederland fietsen we behoorlijk veel.
Belangrijk dus dat je fiets in orde is! Maar wanneer is je fiets veilig? Waar moet je op letten? Een
veilige fiets voldoet aan de volgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Het stuur zit goed vast.
De bel is goed te horen.
De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel.
De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed werken.
Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten.
De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht.
De spaken in beide wielen zitten goed vast en er zijn geen ontbrekende spaken.
Zijreflectie: De banden hebben cirkelvormige reflectie of er zitten witte of gele reflectoren
aan de wielen, minimaal 1 per wiel.
De banden zijn goed opgepompt en hebben voldoende profiel.
Het zadel zit goed vast.
Het zadel is op de juiste hoogte ingesteld: Je kunt met beide voeten (tenen) net de grond
raken als je op het zadel zit
De trappers zijn voldoende stroef.
Beide trappers hebben twee gele reflectoren.
De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. Tip: Heb je een open kettingkast en
draag je een wijde broek? Gebruik dan een broekclip of band, zodat de broek niet tussen de
ketting kan komen.
Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht.
Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht.

Schoolfruit
Na een succesvol eerste schooljaar ontvangen we vanaf 15 november iedere week weer drie
verschillende soorten groenten of fruit! Op dit moment weten we nog niet wanneer het schoolfruit
geleverd zal worden en dus ook nog niet op welke dagen we schoolfruit gaan eten. Zodra dit bekend
is, zullen we u dat spoedig laten weten.
Op de dagen dat we straks schoolfruit gaan eten met de kinderen gaan we er van uit dat er voor alle
kinderen wel wat lekkers tussen zit, zodat alle kinderen in de ochtendpauze kunnen genieten van een
stuk fruit.
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.
U kunt zich via https://www.euschoolfruit.nl aanmelden voor een nieuwsbrief. U weet dan iedere
week wat uw kind kan verwachten en of het nodig is de pauzehap aan te vullen. Onze
fruitleverancier is Verdi import BV.
We hopen dat bovenstaande voldoende helder is. Mochten er toch nog vragen/onduidelijkheden
zijn, we horen ze vanzelfsprekend graag!

