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- Ouder gezocht voor de MR

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

Kerststukjes maken
Kerstvakantie
Weer naar school!
Start Schoolfruitproject – schoolfruitdagen: woensdag, donderdag en vrijdag

Directiepraat
Zoals u vanavond in de persconferentie van onze minister president, Mark Rutte, heeft kunnen
horen, zullen de scholen vanaf woensdag 16 december gesloten worden. Zoals het nu lijkt in ieder
geval tot maandag 18 januari.
Morgen kunt u in de loop van de dag een mail ontvangen met informatie over de wijze waarop we
de komende periode onderwijs op afstand zullen aanbieden.
In dit Toekannieuws informatie over het maken van de kerststukjes morgen, nogmaals het bericht
van de MR en een nieuwsbericht van de OV.
Tot slot nogmaals een Kerstgroet namens het gehele team van De Toekan… (De speciale kerstgroet
van alle kinderen en het team van het IKC Wolderwijs volgt woensdag!)

‘Ondanks alles willen wij u allen gezellige feestdagen en een heel gelukkig en
bovenal gezond 2021 wensen’.
Fancy Hoekstra

Een berichtje vanuit de OV
Zoals u wellicht via Facebook hebt gezien in de poll over de bestemming van de ouderbijdrage, zal
deze dit jaar op een nieuwe manier overgemaakt kunnen worden.
De bijdrage wordt gebruikt voor onder andere;
Sinterklaasfeest; eten, drinken en cadeaus
Afscheid van groep 8, incl afscheidsfeest en
afscheidscadeau
Toiletpotje; de beloning voor elke klas voor het
schoonhouden van hun eigen toilet.
Schoolversiering; de School Opleuk Commissie
versiert de school in een actueel thema
Kosten voor prijzen, eten en drinken tijdens
evenementen zoals de laatste schooldag, de
kinderboekenweek en het kerstfeest.
Waarschijnlijk hebben ook uw kinderen een heel leuk en goed verzorgd Sinterklaasfeest gehad op
vier december. Daar gaan we als team en als ouders voor, maar u kunt zich vast voorstellen dat er
geld nodig is om allerlei leuke dingen te kunnen organiseren. Het zijn juist deze dingen die van een
school zoveel meer maken dan alleen een plek om te leren.
Ze maken een schooljaar op de Toekan bijzonder. Zonder uw vrijwillige bijdrage is het onmogelijk!
Gelukkig kunt u tegenwoordig op een eenvoudige manier uw vrijwillige bijdrage overmaken en
hebben we het bedrag voor u open gelaten.
Om alles kostendekkend te krijgen zou er voor elk kind € 15,- overgemaakt moeten worden, maar we
begrijpen dat, dat niet voor iedereen mogelijk is in deze rare tijd. Daarom kunt u zelf het bedrag
invullen wat u ervoor over hebt dit jaar.
Binnenkort krijgt u via Fancy in de mail een betaalverzoek zoals hierboven beschreven staat. U kunt
betalen via de app van uw bank, maar u kunt het bedrag ook overschrijven op de ouderwetse
manier. In de mail zal het helder omschreven staan, dus houdt de mail in de gaten.
Ondanks alle Coronamaatregelen doen we ons uiterste best er voor de kinderen een positieve draai
aan te geven zodat ook het schooljaar 20/21 er eentje wordt om later met fijne herinneringen aan
terug te denken.

Kerststukjes maken
Morgen gaan we met alle kinderen kerststukjes
maken. Hiervoor mochten de kinderen vandaag de
volgende spulletjes meenemen naar school:
- bakje met oase
- groen
- kaars + eventuele andere versiering
(Kinderen die het vandaag vergeten zijn, mogen dit
uiteraard morgen alsnog meenemen!)
De kerststukjes zullen i.v.m. het weer binnen in de grote zaal gemaakt worden. We zullen het binnen
extra gezellig maken met o.a. kerstmuziek, warme chocomel en wat lekkers.

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 18
december 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

