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Agenda 2021-2022
1 juli 2022
4 juli t/m 7 juli
14 juli 2022
15 juli 2022
29 augustus 2022

Rapport mee!
LOL gesprekken
Laatste schooldag viering
Start zomervakantie
Eerste schooldag nieuwe schooljaar 2022-2023

Hulp laatste schooldag
Donderdag 14 juli vieren wij de laatste schooldag van dit schooljaar. Zoals ieder jaar willen we de
laatste schooldag op een feestelijke wijze afsluiten met een aantal leuke activiteiten voor de
kinderen.
In de ochtend willen wij een Vossenjacht houden. De kinderen van groep 8 zullen gevraagd worden
om de vossen te zijn. Voor de begeleiding van groepjes kinderen om de vossen te zoeken kunnen wij
wel wat hulp gebruiken. Heeft u zin en tijd ons op donderdagmorgen 14 juli een handje te helpen?
Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar info@obsdetoekan.nl!

Directiepraat
Onlangs heeft u namens de bestuursdirecteur van Comprix gehoord dat mijn opvolger bekend is,
namelijk Liesette Duinstra. Deze week heb ik met Liesette een eerste overleg gepland om mijn
werkzaamheden op een goede wijze over te dragen aan haar. Liesette heeft er heel veel zin in en ik
wil haar hierbij dan ook heel veel succes en geluk wensen om samen met het team, de ouders en
kinderen op een eigen wijze verder te bouwen aan alle mooie ontwikkelingen binnen De Toekan.
In dit Toekannieuws alvast heel veel praktische informatie over het volgende schooljaar. In het
laatste Toekannieuws van dit schooljaar zal ik u informeren over de resultaten van de leerlingen – en
ouderenquête en zal ik de Schoolgids 2022-2023 met u delen.
Ook in de laatste weken geniet ik nog van iedere dag op De Toekan. Afgelopen donderdag vierden
we ‘als vanouds’ de afscheidsavond van onze groepen 8 op het Stellingwerf College. Wat waren we
als team blij dat dit weer kon! We kunnen terugkijken op een gezellige avond waarin we door de
kinderen van de groepen 8 werden getrakteerd op een fantastische musical. Aan het eind van de
avond kregen de kinderen een staande ovatie en die hadden ze ook zeker verdiend!
Fancy Hoekstra

Vakantieplanning 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Evaluatiedag team
Goede Vrijdag / Pasen
Koningsdag / Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Evaluatiedag team + extra vrije dagen
Zomervakantie

17-10-2022 t/m 21-10-2022
26-12-2022 t/m 06-01-203
27-02-2023 t/m 03-02-2023
08-02-2023
07-04-2023 t/m 10-04-2023
26-04-2023 t/m 05-05-2023
18-05-2023 t/m 19-05-2023
29-05-2023
21-06-2023 t/m 23-06-2023
21-07-2023 t/m 01-09-2023

Wie zit waar enzovoort?

Kinderopvang = Kinderopvang ‘Villa Sprankel van Voor dag en Dou’
Peuters = Peuterspeelgroep ‘De Krullevaar van Scala Welzijn’
1/2a = groep 1/2a
1/2b = groep 1/2b
1/2c = groep 1/2c
3 = groep 3
4 = groep 4
5a = groep 5a
5b = groep 5b
6a = groep 6a
6b = groep 6b
7 = groep 7
Onze groepen 8 zijn gehuisvest op het Toekan College in het Stellingwerf College.

Halen en brengen groep 1/2/3
Groepen 1/2 -> De kinderen uit de groepen 1 en 2 kunt u net als in het afgelopen schooljaar in de
ochtend tussen 8.15 uur en 8.25 uur bij het plein afzetten. U neemt afscheid bij het hek. Uw kind
wordt op het plein opgevangen door, in principe, de eigen leerkracht.
Groep 3 -> De kinderen van groep 3 mogen tussen 8.15 uur en 8.25 uur afscheid nemen van u als
ouder bij het hek en doorlopen de school in. De eerste weken zal er iemand zijn om de kinderen
hierbij te ondersteunen. Onze ervaring is dat de kinderen daarna al heel goed zelfstandig hun weg
naar de klas weten te vinden. Mocht dit na enkele weken nog niet goed lukken, laat het ons dan
gerust even weten.
Fiets parkeren groep 1/2/3
De kinderen uit de groepen 1, 2 en groep 3 zetten hun fiets op het voorste plein en lopen de school
in door de hoofdingang.
Halen en brengen groepen 4 t/m 8
De kinderen van de groepen 4 t/m 7 mogen tussen 8.15 uur en 8.25 uur afscheid nemen van u als
ouder bij het hek en doorlopen de school in. De eerste weken zal er iemand zijn om de kinderen
hierbij te ondersteunen. Onze ervaring is dat de kinderen daarna al heel goed zelfstandig hun weg
naar de klas weten te vinden. Mocht dit na enkele weken nog niet goed lukken, laat het ons dan
gerust even weten.
De kinderen van groep 8 mogen op het plein blijven wachten op hun leerkracht om vervolgens in
gezamenlijkheid naar het Toekan College te wandelen.
Fiets parkeren groepen 4 t/m 8
De kinderen uit de groepen 4, 5, 6 en 7 zetten hun fiets op het
plein achter en lopen ook daar de school naar binnen.
De kinderen uit groep 8 zetten hun fiets de eerste weken gewoon
nog op het plein van De Toekan. Net als anders. Samen met de
leerkracht lopen zij vervolgens naar het Toekan College. Aan het
einde van de dag lopen de kinderen weer samen met de
leerkracht terug om hun fiets op te halen. Wanneer de kinderen
goed gewend zijn op de nieuwe locatie, kunnen de kinderen hun
fiets parkeren bij het Toekan College.

Pauzes
Het opdelen van de pauzes in Coronatijd is ons zeer goed bevallen.
Op deze wijze is er meer rust en speelruimte voor de kinderen. We
willen de wijze waarop we de pauzes georganiseerd hebben, dan
ook graag zo behouden.

Ochtendpauze
Groep 3
9.45 uur
Groep 4
9.45 uur
Groep 5
10.00 uur
Groep 6
10.00 uur
Groep 7
10.15 uur
Groep 8
10.15 uur
In de ochtendpauze loopt de eigen groepsleerkracht pleinwacht.

Plein achter
Plein voor
Plein achter
Plein voor
Plein achter
Plein voor

Middagpauze
Groep 3
11.45 uur
Plein voor
Groep 4
11.45 uur
Plein achter
Groep 5
12.00 uur
Plein voor
Groep 6
12.00 uur
Plein achter
Groep 7
12.15 uur
Plein voor
Groep 8
12.15 uur
Plein achter
In de middagpauze wordt de pleinwacht verzorgd door de directeur, intern begeleider, de
onderwijsassistent of een andere collega die vrij geroosterd is van lesgevende taken.
Inloopmoment kleutergroepen
Iedere maand wordt u eenmaal uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de groep van uw
kind(eren). De kinderen zullen tijdens het inloopmoment aan u laten zien waar ze aan werken, iets
vertellen of een liedje zingen. In schema ziet dit er tot aan de kerstvakantie als volgt uit. U bent
welkom, echter is het natuurlijk geen verplichting hier als ouder bij aanwezig te zijn. Tijdens het
inloopmoment is er ruimte voor 1 ouder per kind.

September
Oktober
November
December

Groep 1/2a
Maandag 26 sept
14.10-14.30
Dinsdag 25 okt
14.10-14.30
Woensdag 23 nov
11.55-12.15
Donderdag 15 dec
14.10-14.30

Groep 1/2b
Dinsdag 27 sept
14.10-14.30
Woensdag 26 okt
11.55-12.15
Donderdag 24 nov
14.10-14.30
Vrijdag 16 dec
11.55-12.15

Groep 1/2c
Woensdag 28 sept
11.55-12.15
Donderdag 27 okt
14.10-14.30
Vrijdag 25 nov
11.55-12.15
Maandag 19 dec
14.10-14.30

Gymrooster 2022-2023
Dinsdag
groep 5a
groep 5b
groep 6a
groep 6b
groep 8a
groep 7
groep 8b
Woensdag
groep 4
groep 1/2a
groep 1/2b
groep 1/2c
groep 3
Donderdag
groep 5b
groep 5a
groep 6b
groep 6a
groep 7
groep 8b
groep 8a
Vrijdag
groep 4
groep 1/2* -> week 1: groep 1/2a – week 2: groep 1/2b – week 3: groep 1/2c – etc.
groep 3
Rots & Water training
*Handig voor de ouders van de groepen 1/2. Woensdag moeten alle kinderen hun gymtas mee
nemen naar school. De leerkrachten geven dan vervolgens aan of de tas woensdag weer mee naar
huis gaat of dat deze nog mag blijven hangen voor de extra gymles op vrijdag.

Wieletjesdag – een wijziging
Iedere vrijdag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 wieletjesdag. De kinderen uit de groepen
1/2 hebben voortaan wieletjesdag op de dinsdag. I.v.m. de gymlessen komt dit beter uit in de
planning en hebben de kinderen meer tijd om te genieten van hun wieletjesdag.

