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

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
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!

AH actie ‘Blijven plakken dus!’
De AH actie van de afgelopen jaren heeft uiteindelijk
een mooi geldbedrag opgeleverd. Het geld zal ingezet
worden voor nieuwe gym-/buitenmaterialen. Onze
vakdocent bewegingsonderwijs Thai Vo was dan ook
helemaal in zijn nopjes met dit geldbedrag. Thai zal, in
overleg met de rest van het team, materialen gaan
bestellen.
We willen u allen, die op welke wijze dan ook
bijgedragen heeft aan de actie, hartelijk danken!

Directiepraat

Wat kunnen we met elkaar terugkijken op een gezellig
‘donkere dagen feest’. Naast het bewonderen van de
lampionnetjes hadden de kinderen van groep 8 in ieder
lokaal een andere presentatie voorbereid. Er werd o.a.
voorgelezen, gedanst, gezongen en er was o.a. een
proeverij, een stoelendans en quiz.
Prettig dat nagenoeg iedereen zich aan de vooraf gestelde
afspraken hield. Dank daarvoor.

Met de flink oplopende coronabesmettingen heeft het kabinet echter besloten dat er nieuwe en
meer ingrijpende maatregelen nodig zijn om het aantal besmettingen in te dammen. Hierover heeft
u gisteren een ouderbrief ontvangen van het bestuur van Comprix. Hieronder zet ik alle afspraken die
binnen het IKC en voor ons als school gelden nogmaals op een rijtje. We hebben er alle vertrouwen
in dat u zich aan de afspraken houdt in het belang van ieders gezondheid, maar zeker ook om
opnieuw een scholensluiting te voorkomen!
Belangrijkste afspraken obs De Toekan / IKC Wolderwijs
1. U bent alleen op afspraak welkom in de school / het IKC. U kunt ons bellen
(0516514367/0657336920) of mailen (info@obsdetoekan.nl of het mailadres van de
leerkracht van uw kind) voor het maken van een afspraak.
2. Het dragen van een mondkapje in de school / het IKC is verplicht. Tijdens een overleg waarin
we voldoende afstand tot elkaar hebben, mag het mondkapje even af.
3. Zowel binnen als buiten proberen we zo goed als mogelijk de 1,5 meter maatregel na te
leven.
De ‘Beslisboom RIVM 0 jaar t/m groep 8’, zie bijlage, kunt u gebruiken om te checken of uw kind wel
of niet naar school mag. Heeft u twijfels neem dan contact met ons op. Dan lopen we de beslisboom
even samen door.
BLP – Afgelopen woensdag hadden we
tijdens ons inhoudelijke teamoverleg bezoek
van Anton de Vries van NHL Stenden. Hij
heeft ons weer nieuwe inspiratie gegeven
om met de kinderen de komende periode te
werken aan de BLP leerspier ‘Reflectief
vermogen’. Met de leerspier ‘Reflectief
vermogen’ leren we kinderen bewust te
worden van de wijze waarop ze leren en wat
daarbij helpend kan zijn.

De leerspier Reflectief vermogen:
Planning -> De kinderen leren nadenken over het leerwerk dat ze gaan verrichten. Ze leren wat het
van ze vraagt en leren anticiperen op de moeilijkheden die er mogelijk zullen zijn.
Herzien -> De kinderen leren hun eigen leren te volgen en leren in staat te zijn om plannen aan te
passen als het leren niet naar wens verloopt. Ze leren er dus ‘ook van een andere kant’ naar te kijken.
Essentie benoemen -> De kinderen leren kijken naar wat en hoe er is geleerd. De kinderen leren
aangeven wat de essentie van de leerstof en het leerproces is geweest, leren plannen maken om
verder te leren.
Meta-Leren -> De kinderen leren zichzelf kennen als leerder. Ze leren hoe zij het beste leren, wat hun
kracht en wat hun uitdagingen daarin zijn. Ze leren hierop reflecteren en leren feedback en
feedworward vragen aan anderen.
Teammededelingen – Op dit moment hebben we gelukkig niet te maken met ziekte binnen het team.
Wel zit ikzelf op dit moment thuis. Mijn oudste dochter is namelijk positief getest op Corona.
Gelukkig heeft ze nauwelijks klachten en kan ik veel van mijn werkzaamheden ook prima vanuit huis
doen. Ik ben deze week dan ook het beste te bereiken via de mail (info@obsdetoekan.nl) of via mijn
06 (0657336920).
Fancy Hoekstra

Techniek Tastbaar te Heerenveen op 26 november zal niet doorgaan.

Schoolfruit
Na een succesvol eerste schooljaar ontvangen we vanaf deze week weer drie verschillende soorten
groenten of fruit! Het schoolfruit wordt geleverd op de dinsdag. We zullen dan fruit eten op de
woensdag, donderdag en vrijdag.
Op de dagen dat we 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!

