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Agenda 2021-2022
6 september
12 t/m 15 september
13,14,20 september

Informatie/ inloopmiddag
Leerkracht - ouder – leerling LOL gesprekken
Schoolarts

Start nieuwe schooljaar
Maandag 29 augustus was de eerste schooldag van weer een nieuw schooljaar! Wat ontzettend goed
en fijn om iedereen weer op school te mogen verwelkomen.
In de middag hebben we samen op het plein het schooljaar geopend en met elkaar een leuk spel
gespeeld en gezongen. Samen zijn we de Toekan en horen we allemaal bij elkaar!
De eerste weken noemen we de gouden weken, in die periode wordt er veel gewerkt aan
groepsvorming. Door middel van samenwerkingsspelletjes en opdrachten wordt er gewerkt aan een
gevoel van saamhorigheid en veiligheid.

De KIVA-methode die hiervoor wordt gebruikt kent 7 KIVA basisregels die in alle klassen zichtbaar
hangen voor de kinderen. De titel van thema 1 is: “Iedereen verdient respect”
Wij willen graag dat de school een fijne ontwikkelplek is: voor kinderen, voor het team, voor ouders
en voor iedereen die het gebouw bezoekt.
De komende periode gaan de leerkrachten samen met alle kinderen weer afspraken en regels maken
die ervoor moeten zorgen dat de school ook echt een fijne leerplek kan zijn voor iedereen.

De leerkrachten zullen hierin ook als team met elkaar optrekken om ervoor te zorgen dat deze regels
en afspraken door de hele school bekend zijn en gelijk zijn. In de periode tot aan de herfstvakantie
zullen we u als ouders hier ook blijvend over informeren.

Buitenschools aanbod
Na de herfstvakantie zal het programma met een buitenschools aanbod weer van start gaan. Het
programma zullen we in de volgende nieuwsbrieven met u gaan delen.
De activiteiten zijn soms gratis en/of soms 1 à 2 euro en worden verzorgd door meester Thai.

Directiepraat
Voor de zomervakantie heeft de Toekan afscheid genomen van maar liefst 5 teamleden.
Leerkrachten en ook Fancy Hoekstra die jarenlang directeur mocht zijn van de Toekan hebben een
nieuwe werkplek en uitdaging gekregen. Ik heb het stokje mogen overnemen van Fancy en heb veel
zin in deze nieuwe uitdaging. Nella Talma, de nieuwe IB-er van de onderbouw, Renate Kroes en Tini
Boonstra mogen we ook verwelkomen binnen ons team leerkrachten.
Volgende week dinsdag 6 september is er een inloopmiddag voor alle kinderen en ouders. Uw kind
mag u dan een rondleiding geven voor de school en zijn of haar klas. Ook is er gelegenheid even
kennis te maken met het team van de Toekan.
Voor de vakantie stond er in de nieuwsbrief dat de informatiebijeenkomst op 6 september van
18.00- 19.00 zou zijn, we hebben dit verschoven naar de middag van 14.30 - 15.15 uur omdat we
hopen dat er op dat tijdstip meer ouders in de gelegenheid zullen zijn om even de klassen binnen te
lopen.

Stagiaires op de Toekan
Komend schooljaar zullen er in alle groepen ook weer stagiaires te vinden zijn. Vanuit de PABO en de
opleiding tot onderwijsassistent heten wij iedereen van harte welkom op de TOEKAN.
Vanaf dit schooljaar is de TOEKAN een opleidingsschool. Dit betekent dat er in alle groepen
studenten stagelopen en zij vanuit de pabo-opleiding ook begeleiding krijgen in de school. Elke
dinsdag komt er een werkveldbegeleider vanuit de PABO om samen met deze studenten intervisies
te doen en met en van elkaar te leren.
Contact Toekan Team
U kunt te allen tijde een afspraak met de directeur van de school maken om iets te bespreken. Ik ben
aanwezig van maandag tot en met donderdag. U kunt even langslopen, maar mag ook mailen naar
directie.detoekan@comprix.nl of bellen naar 0516-514367. Als u met een van de leerkrachten iets
wilt bespreken, dan hoeft u uiteraard niet te wachten tot een van de LOL gesprekken. U kunt even
binnenlopen om een afspraak te maken, ook kunt u telefonisch contact opnemen met de leerkracht
of een mail sturen met een verzoek. Wij vragen u niet tijdens de lessen te storen, uitgezonderd
noodgevallen uiteraard!

Ouderportaal
Afgelopen week zijn alle nieuwe groepen weer ingericht in het ouderportaal. Inloggen kan via de
login knop op de website www.obsdetoekan.nl
Ook kunt u de link als tegel op uw telefoonscherm zetten. Het is geen app!
Binnen het ouderportaal leest u informatie over activiteiten die hebben plaatsgevonden in de
groepen, maar kunt u bijvoorbeeld ook een absentie doorgeven. Daarnaast vindt u er een agenda
met toekomstige activiteiten.
De Toekan nieuwsbrieven zullen we ook via de mail blijven versturen maar verschijnen ook binnen
het ouderportaal.
Wanneer u al een tijd niet ingelogd bent geweest en u de inloggegevens wellicht niet meer
weet/heeft vraag dan gerust om een activatielink. Deze ontvangt u dan in uw mail. Het is dus
belangrijk dat uw mailgegevens juist genoteerd staan in ons systeem.
Mocht het inloggen nog niet lukken, vraag gerust!

Kleine Impressie van de eerste week

Groet!
Team de Toekan.

