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Agenda 2021-2022
23 december 2021
24 december 2021
25 december 2021 t/m 9
januari 2022
16 februari 2022
18 februari 2022
21 februari 2022 t/m 25
februari 2022
4 maart 2022
7 maart t/m 10 maart
15 november t/m 18 april

Kinderen groepen 1 t/m 8 om 12.00 uur vrij!
17.00 uur t/m 19.00 uur -> Kerstfeest De Toekan
Kinderen groepen 1 t/m 8 naar school – net als anders om 12.15 uur vrij.
Kerstvakantie
Studiedag team – groepen 1 t/m 8 vrij
Cultuurochtend – groepen 1 t/m 8 – meer info volgt later
Voorjaarsvakantie
Rapport mee
LOL gesprekken rapport (LOL staat voor leerling, ouder, leerkracht)
Schoolfruitproject

Inloopmoment kleutergroepen 2021-2022
De inloopmomenten bij de kleutergroepen zullen door alle extra coronamaatregelen tijdelijk niet
doorgaan. Zodra we weer een inloopmoment mogen organiseren, laten we u dat weten!

KiVa – Thema: 4

Onderbouw: “Iedereen is uniek”
‘Iedereen is uniek’ staat in het teken van overeenkomsten en verschillen. De
kinderen kijken naar de gelijkenissen en verschillen die ze met andere kinderen
hebben. Niet alleen met kinderen in hun eigen groep, maar ook met kinderen
in andere groepen en landen! Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn!

Bovenbouw: “Plagen, ruzie of pesten?”
We weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een groep. Helaas is dit niet voor iedereen
het geval. Daarom gaan we de komende periode in op vervelend gedrag in de groep. Het is soms
moeilijk om onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen leren de
kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin gepest, geplaagd en
geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt.

Directiepraat
Wat kunnen we met elkaar terugkijken op een supergezellig Sinterklaasfeest! Nadat de
Sinterklaascommissie te horen kreeg dat Sint en Pieten niet welkom waren in school hebben we
meteen geschakeld en aanpassingen gedaan, zodat het Sinterklaasfeest alsnog feestelijk gevierd kon
worden.
Na het feestje in de grote zaal voor de groepen 1 t/m 4 hebben de hulpsinten en hulppieten nog een
klein feestje gebouwd in de groepen 5 t/m 8 en hebben ze tot slot de cadeautjes rondgebracht bij de
kinderen die vanwege ziekte of omdat ze in quarantaine zaten niet bij het Sinterklaasfeest aanwezig
konden zijn.
In het Ouderportaal mooie beelden en op onze facebookpagina www.facebook.com/obsdetoekan
een aantal leuke filmpjes van ons Sinterklaasfeest.

Teammededelingen – Op dit moment heeft Lianne de Leeuw (groep 1/2b) Corona. Dit heeft ze
gekregen vanuit haar thuisquarantaine. Lianne hoopt haar werkzaamheden donderdag weer op te
kunnen pakken. We wensen haar de komende dagen nog veel beterschap! Chantal Tiekstra (LIO –
stagiair, groep 6) en Marieke Koehoorn (groep 4a) zitten momenteel in thuisquarantaine vanwege
een positief getest gezinslid. Lianne zal woensdag vervangen worden door onze collega Rouselle.
Marieke zal dinsdag en woensdag vervangen worden door onze collega – student Rowan Valk. Leonie
Okken zal morgen een dagje in groep 6 lesgeven i.v.m. de afwezigheid van Chantal.

Inhoudelijk teamoverleg – Op de woensdagmiddagen organiseren we onze inhoudelijke
teamvergaderingen. Komende woensdagmiddag krijgen de collega’s van de groepen 1/2 een training
over begrijpend luisteren en de collega’s van de groepen 3 t/m 8 gaan met elkaar het gebruik van de
nieuwe methode Blink evalueren en verder afstemmen.
Wat leren de kinderen van begrijpend luisteren in de
kleutergroepen?
Leren begrijpend luisteren is ontzettend belangrijk om later
goed te kunnen begrijpend lezen. De kinderen leren o.a.:
- hun aandacht een langere tijd bij een verhaal te
houden
- een positieve luisterhouding te hebben
- een verhaal of tekst beter te begrijpen
- belangrijke en minder belangrijke informatie te
onderscheiden
- voorspellingen doen en deze al luisterend bij te
stellen

En dan van het Sinterklaasfeest zo weer door naar de
Kerst. In alle groepen staat alweer een verlichte
kerstboom te stralen en vanavond zal de SOC (School
Opleuk Commissie) de school verder in kerstsfeer
brengen. Verderop in het Toekannieuws uitgebreide
informatie over het Kerstfeest bij ons op school. Ook van
dit feest zullen we samen met de kinderen iets heel
gezelligs proberen te maken!
Fancy Hoekstra

Kerstfeest
Donderdag 23 december vieren wij ons Kerstfeest op de Toekan. Om 16.55 uur worden de kinderen
ontvangen met muziek op het plein. De kinderen uit de kleutergroepen mogen bij aankomst op het
plein hun eigen leerkracht opzoeken. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen doorlopen naar
binnen.
Groepen
Groepen 1 t/m 3
Groepen 4 t/m 8

Waar gaan we naar binnen tijdens het Kerstfeest?
Plein voor
Plein achter

*De groepen 8 vieren het Kerstfeest ook op De Toekan in plaats van op het Toekan College.
Tussen 17.00 uur en 19.00 uur gaan we met de kinderen een kerstbroodmaaltijd nuttigen en kunnen
de kinderen genieten van het door het team ingestudeerde kersttoneelstuk ‘De nukkige keizer’.
Om 19.00 uur komen de leerkrachten samen met de kinderen naar buiten en wachten daar tot alle
kinderen zijn opgehaald.

Voor de kerstbroodmaaltijd willen we uw hulp vragen. De kerstcommissie heeft een digitale
intekenlijst gemaakt waarop u als ouder kunt aangeven wat u uw kind wilt meegeven naar school. U
kunt dit doen door de naam van uw kind achter het product te zetten. We hopen dat alle kinderen in
ieder geval iets willen en kunnen meenemen. De nog verpakte producten mogen donderdagochtend
23 december al meegegeven worden, zodat de leerkrachten voorafgaand aan het Kerstfeest de
kerstbroodmaaltijd kunnen klaarzetten. De Oudervereniging zorgt voor een warme lekkernij.
Hierbij de link naar de digitale intekenlijst:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-OZ6qTV-innQdsjtNLY50QX-hyPnYQ90jHx9a6pPus/edit?usp=sharing
De kinderen mogen, naast het lekkers voor de kerstbroodmaaltijd, donderdagochtend de 23e ook
een bord, beker en bestek (voorzien van naam) meenemen naar school.

Kerststukjes maken
Donderdag 16 december willen wij graag met de kinderen kerststukjes maken. Hiervoor hebben de
kinderen de volgende materialen nodig:
• Stuk (nat) oase;
• Potje/bord om het stuk op te maken;
• Kerstdecoratie (ballen, kaars, enz.);
• Groen materiaal (mos, hulst, besjes, takken enz. in kleine stukken geknipt of
gesneden.
• Vanaf groep 5 een snoeischaar.
Wanneer u extra (groen) materiaal of decoratie heeft, is dit ontzettend welkom.
Mocht het u niet lukken om de bovenstaande materialen voor uw kind te regelen, zou u dit dan voor
10 december aan ons door willen geven?
Wij hopen er samen met de kinderen een leuke en creatieve activiteit van te maken!

