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

- GBT
- Kinderboekenweekactie van de Bruna

Bijlage: Beslisboom bij Corona gerelateerde klachten
Agenda 2020-2021
30-09-2020
09-10-2020
12-10-2020 t/m 16-102020
19-10-2020

Start Kinderboekenweek
Einde Kinderboekenweek
Start herfstvakantie
Weer naar school

Nieuws van de OV - Posteractie!
Hebben jullie allemaal de poster uit de nieuwe
Ooststellingwerver bewaard?
Wie zijn of haar raam versierd en de poster daarbij ophangt kan
€ 100,- winnen voor onze school.
Daarnaast verloten wij als OV ook een prijsje onder de kinderen
van De Toekan die de poster hebben opgehangen en het raam
hebben versierd!
Doe je mee? Stuur dan een mailtje met een foto van het
versierde raam naar juf Fancy, info@obsdetoekan.nl

- Posteractie

Directiepraat
Teambuildingsdag – Afgelopen woensdag hadden we onze teambuildingsdag. Ondanks het
programma behoorlijk aangepast werd door alle Corona maatregelen en we dus ‘gewoon’ op school
bleven, hebben we toch een waardevolle en vooral ook heel gezellige ochtend gehad. Een ochtend
die naast alle onderwijs inhoudelijk zaken ook in het teken stond van groepsvorming binnen ons
eigen team.

Een van de inhoudelijke zaken waarover we gesproken hebben met elkaar is ‘gepersonaliseerd
leren’. Als team gaan we de komende maanden onderzoeken wat gepersonaliseerd leren voor onze
school betekent. ‘Wat is onze stip op de horizon als we kijken naar het vormgeven van
gepersonaliseerd leren? Hoe ziet dit eruit voor de leerling, voor de leerkracht en voor de
schoolorganisatie?
Bij onze zoektocht naar antwoorden worden we begeleid door Kunskapsskolan. Mocht je meer willen
lezen over Kunskapsskolan kunt u de website bezoeken, ga naar https://kunskapsskolan.nl/ouder/.
Corona – Beslisboom bij Coronagerelateerde klachten. In de bijlage van dit Toekannieuws vinden
jullie een Beslisboom voor 0 t/m 6 jarigen en een beslisboom voor 7 t/m 12 jarigen. De Beslisboom
kan u helpen een keuze te maken uw kind(eren) wel of niet naar school te laten gaan bij
verschijnselen van o.a. verkoudheid.
Als u twijfelt of bepaalde zaken passend zijn bij uw kind, bijvoorbeeld of het écht wel gaat om een
‘voor uw kind normale snotneus passend bij dit seizoen’, vragen we u contact op te nemen met uw
eigen huisarts.
De afgelopen twee weken zijn een aantal collega’s met
een verkoudheid thuis gebleven. Deze collega’s hebben
zich allen laten testen op Corona. Alle testen waren
gelukkig negatief. De collega’s zijn deze week allen weer
op school aanwezig. Op dit moment hebben we gelukkig
geen collega’s met een verkoudheid thuis.

Mailadressen team – Hieronder de mailadressen van het team op een rijtje. Wanneer uw kind door
welke omstandigheid dan ook onderwijs moet missen, kunt u contact opnemen met de betreffende
leerkracht. De leerkracht zal dan zorgen voor een (digitaal) huiswerkpakketje.
Groep 1/2a – Laura Prinsen -> l.prinsen@obsdetoekan.nl
Groep 1/2b – Froukje Rietman -> f.rietman@obsdetoekan.nl
Groep 1/2c – Jasmijn Prins -> j.prins@obsdetoekan.nl
Groep 3a – Marijke Kist -> m.kist@obsdetoekan.nl
Groep 3b – Kelly Hof – k.hof@obsdetoekan.nl
Groep 4a – Marieke Koehoorn – m.koehoorn@obsdetoekan.nl
Groep 4b – Bianca v/d Akker – b.vandeakker@obsdetoekan.nl
Groep 5 – Leonie Okken – l.okken@obsdetoekan.nl
Groep 6a – Betty Kiewiet – b.kiewiet@obsdetoekan.nl
Groep 6b – Marc Kristiaan – m.kristiaan@obsdetoekan.nl
Groep 7a – Linda Kruiper – l.kruiper@obsdetoekan.nl
Groep 7b – Tim v/d Laan – t.vanderlaan@obsdetoekan.nl
Groep 8a – Anja van Burum – a.vanburum@obsdetoekan.nl
Groep 8b – Manon Heeroma – m.heeroma@obsdetoekan.nl / d.brouwer@obsdetoekan.nl

IB onderbouw – Nynke Veenstra – n.veenstra@obsdetoekan.nl
IB bovenbouw – Susanna Zuidema – s.zuidema@obsdetoekan.nl
Fancy Hoekstra – info@obsdetoekan.nl
Klasbord – Aangezien u als ouder in principe niet meer in de school komt en er dus ook geen idee van
heeft hoe het klaslokaal van uw kind er uitziet, zullen we deze week in alle groepen een filmpje
maken van het klaslokaal. Het filmpje zal vervolgens op Klasbord worden gepubliceerd.
Ook zullen we een foto van de klas delen op Klasbord met de namen van de kinderen. Zo weet u als
ouder ook welke kinderen er bij uw kind in de groep zitten.
Heeft u zich nog niet aangemeld voor Klasbord, het kan nog steeds! Wanneer u de inloggegevens
kwijt bent, vraagt u dan de leerkracht even. Hij/zij helpt u graag verder!

Kinderboekenweek – Dit jaar zullen we ons jaarlijkse Erfgoedproject koppelen aan het thema ‘En
toen?’ van de Kinderboekenweek. Er staan voor alle groepen diverse leuke en leerzame activiteiten
op de planning. Kortom, we hebben er nu al zin in!

Kinderboekenweeklied van Kinderen voor Kinderen:
https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM
Fancy Hoekstra

Inzet Gebiedsteam op De Toekan
Per september 2020 start een pilot op onze school gericht op de samenwerking tussen de school en
het Gebiedsteam. Vanuit het Gebiedsteam wordt een medewerker met specialisatie jeugd ingezet
voor een vast aantal uren per week op de school.
Vanuit onze school kan het Gebiedsteam worden betrokken
bij de gesprekken die we hebben met jullie als
ouders/opvoeders. Tevens is het mogelijk dat jullie als
ouders/opvoeders vragen kunnen stellen aan de betrokken
Gebiedsteammedewerker. Een aantal thema’s waar deze
vragen over zouden kunnen gaan zijn; opvoedingsvragen,
vragen over de huidige gezinssituatie of problemen die
worden ervaren. Vanuit het Gebiedsteam kan bij u thuis op
huisbezoek worden gegaan.
Door met elkaar de samenwerking aan te gaan willen we ervoor zorgen dat er vroegtijdig passende
ondersteuning of handvaten worden geboden. U kunt als ouder/verzorger natuurlijk ook vrijblijvend
een gesprek aanvragen, zodat u gezamenlijk met de Gebiedsteammedewerker in gesprek kunt gaan
over de inzet en taken van het Gebiedsteam.

Kinderboekenweek – Spaar voor schoolbiebboeken!

