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Agenda 2022-2023
22 september
5 oktober
17 oktober – 21
oktober

- Kosteloos materiaal
- Directiepraat
- Streetwise
- Ouderportaal, contact en ziekmelden

Voorstelling de Wraak van Lorre groep 3,4,5,6
Start Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Kennismaken
We zijn inmiddels ruim 3 weken gestart met een nieuw schooljaar! Nu alles weer een beetje
opgestart is, is het hoog tijd om maar liefst 4 nieuwe teamleden aan u voor te stellen!
Directeur:
Mijn naam is Liesette Duinstra en sinds 1 augustus ben ik gestart als nieuwe directeur voor de
Toekan. De afgelopen 3 weken stonden volop in het teken van nieuwe mensen ontmoeten,
kennismaken en voorstellen. Uiteraard heb ik nog lang niet iedereen gezien en /of gesproken dus
vandaar ook nog even een voorstelrondje in de nieuwsbrief.
Samen met mijn man en onze 3 jongens woon ik in Beetsterzwaag. Sinds 2003 werk ik met
ontzettend veel plezier in het onderwijs, eerst als leerkracht en sinds 2017 als directeur. Elke dag
onderdeel mogen zijn van de ontwikkeling van leerlingen vind ik prachtig en waardevol!
Voor en na schooltijd probeer ik, zoveel het kan, ook buiten te staan, beschikbaar voor vragen,
opmerkingen of even kennismaken! Even binnenwandelen mag ook altijd! Welkom!

Intern begeleider onderbouw:
Ik ben Nella, ben 35 jaar en woon met mijn man en drie kinderen in Oldeberkoop. Sinds dit
schooljaar ben ik werkzaam op de Toekan als intern begeleider van de onderbouw. Hiervoor heb ik
vele jaren voor groep 3 gestaan op obs Tuindorp in Wolvega. Na 13 jaar Tuindorp was het voor mij
tijd voor een volgende stap. En deze stap werd de Toekan. Ik ben inmiddels ook gestart met de studie
voor intern begeleider. Veel nieuwe dingen, maar ik heb er ontzettend veel zin in.

Leerkracht groep 8
Ik ben Renate, 22 jaar en woon in Groningen. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de
Academische Pabo. Dit jaar sta ik een halfjaar voor groep 8B en val ik in voor Juf Susan in groep 8A.
Dit jaar ben ik begonnen aan mijn master orthopedagogiek met als doel kinderen passend te
begeleiden en te ondersteunen in hun onderwijs. Samen met de kinderen gaan wij er een leuk
halfjaar van maken! :) Groetjes, Juf Renate
Leerkracht groep 5
Een nieuw gezicht op de Toekan, mijn naam is Tini Boonstra. Na de zomervakantie ben ik begonnen
in groep 5a. Dit schooljaar zullen jullie mij voornamelijk op dinsdag, woensdag , donderdag en
vrijdag tegen komen.
Ik woon in Donkerbroek samen met mijn man en onze twee kinderen Esmee (11) en Jesper (10).
In mijn vrijetijd lees ik graag, doe ik aan paardrijden samen met onze dochter en op vakantie gaan of
uitstapjes maken is iets waar ik enorm van kan genieten.
Samen met u en de kinderen hoop ik er een leerzaam jaar van te maken waar veiligheid, gezelligheid
en het woord ‘’samen’ voor een stabiele basis zullen zorgen.
Loop gerust eens binnen om persoonlijk kennis te maken!
Hartelijke groetjes, Tini

Streetwise
Wat hadden we een leuke dag vorige week dinsdag, een dag vol leerzame verkeersoefeningen die de
kinderen gelijk in de praktijk mochten brengen.

Praktische, leuke en leerzame verkeerslessen voor groep 1 - 8
Als school of gemeente neem je allerlei maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Met
name het gedrag van verkeersdeelnemers is moeilijk te regelen. Het verkeersprogramma Streetwise
helpt je daarbij: praktische, leuke en leerzame verkeerslessen helpen leerlingen goed voorbereid en
veilig de op weg te gaan.
Hieronder nog een kleine impressie, meer foto’s vindt u op onze website www.obsdetoekan.nl en in
het ouderportaal.

Groepen 1/ 2
Voor de knutselopdrachten in de onderbouw wordt veel gebruik gemaakt van kosteloos materiaal,
eierdozen, wc-rolletjes, spullen die goed gebruikt kunnen worden!
Helpt u verzamelen? Verzamelde rolletjes en dozen kunt u afgeven bij de leerkrachten van groep 1/2
De kleuters werken op dit moment over het thema “GIGA GROEN” dit is ook het thema van de
Kinderboekenweek die op 5 oktober landelijk van start gaat!
Zo leren de kinderen bijvoorbeeld de letters G en T, maar ook leren ze veel over de natuur! Denk aan
dieren, planten, bloemen, afval en hoe je hier voor kunt zorgen!

Groep 3 /4
Aanstaande donderdag gaat groep 3/4 naar de voorstelling “De wraak van Lorre” een muzikale
voorstelling naar aanleiding van het kinderboek van schrijfster Tosca Menten.
Daarnaast zijn de kinderen van groep 3 ook druk bezig met het leren lezen proces. Zo leren ze in Kern
1 van de methode Veilig leren lezen bijvoorbeeld de letters, p,aa,r,e, v en woordjes als; kip,rem, raak,
aap en vis.
Voor de methode Blink werken de kinderen aan het thema: Dit is mijn familie. Zo gaan de kinderen
bijvoorbeeld een stamboom maken van hun eigen familie.
Groep 4 werkt aan het thema : De RUIMTE. Ze leren de namen van alle planeten, lezen boeken over
de ruimte en gaan een planetarium maken.

Groepen 5 /6
In groep 5 zijn de leerlingen bezig met het Blink thema; “Kinderen van de Wereld” ze leren dat er
overal op de wereld kinderen wonen en dat ieder zijn eigen cultuur en soms ook geloof heeft. Op
deze manier maken ze kennis met de verschillen en vooral ook overeenkomsten tussen kinderen.
Tijdens de rekenlessen wordt er gewerkt aan leerdoelen rondom de digitale tijden. Hele uren, halve
uren en kwartieren komen aan bod.
In groep 6 zijn de kinderen bezig geweest met rekendoelen. Het leren van keer en deelsommen, met
de strategieën splitsen, rekenen met teveel en halveren en verdubbelen.
Ook de KIVA lessen staan in alle groepen steeds weer centraal.
Samen zorgen voor een fijne klas, school, voor iedereen!
Ook de groepen 5/6 gaan donderdag aanstaande naar de muzikale voorstellig “De wraak van Lorre”

Groepen 7/ 8
In de groepen 8 wordt met rekenen gewerkt aan de leerdoelen rondom procenten en verhoudingen.
Bij spelling zijn we druk aan het kennismaken met de nieuwe methode “STAAL”en de bijbehorende
categorieën.
Alle categorieën hebben een eigen teken/plaatje om het visueel te maken voor kinderen met welke
categorie ze te maken hebben.
Voor Blink wordt er gewerkt aan het thema: ‘families” Vragen die bij deze lessen aanbod komen zijn
bijvoorbeeld;
• Wat zijn machtige families geweest door de geschiedenisjaren heen of juist heel idealistisch?
De week werd vorige week sportief afgesloten met een Comprix sportdag, een geslaagde dag! Enkele
foto’s hiervan vindt u in het ouderportaal.

Directiepraat
Als team proberen we elke dag ons onderwijs voor de leerlingen een stukje beter te maken! Dit doen
we door veel met elkaar te overleggen over onze aanpak en deze regelmatig ook met elkaar te
reflecteren.
Dit doen we ook door scholingsmomenten voor het hele team of soms een specifieke scholing door
een van de leerkrachten. Op deze manier willen we met elkaar veel expertise in school verzamelen
om alle leerlingen goed te kunnen helpen.
Als team volgen we op dit jaar een scholing ten aanzien van:
• Effectief Leesonderwijs, goed en vlot technisch lezen als basis voor begrijpend lezen.
• Blink Lezen; een nieuwe methode.
• Blink Wereld geïntegreerd; thematisch onderwijs waarin geschiedenis, aardrijkskunde,
natuur en burgerschap verwerkt zijn.
• KIVA ; samen zorgen voor een fijne school en een fijne klas!
• BLP ; welke leerspieren kun je gebruiken, inzetten ten behoeve van het doel?
• Mentoren training; alle leerkrachten volgen een mentoren training om onze PABO stagiaires
goed te kunnen begeleiden.
Daarnaast zijn de volgende leerkrachten een opleiding gestart;
Marc (groep 8 ) is gestart met de opleiding Taal-lees coördinator.
Laura (groep 1/2) is gestart met de opleiding Gedragsspecialist.

Contact Toekan Team en/of ziekmelden van uw kind.
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!
Voor het ziekmelden van uw kind geldt:
• Ziekmelden voor de start van de les, voor 8.30 uur
• Ziekmelden kan via het ouderportaal of telefonisch

Ouderportaal
Afgelopen weken 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!
Kinderboekenweek 2022
Woensdag 5 oktober 2022:
• Opening op het plein > dansje Kinderen voor Kinderen (groepen 8);
• Bingospel
Donderdag 6 oktober 2022:
• Boekenmarkt 14:30-15:30.

•

Tijdens de boekenmarkt kunnen kinderen of ouders voor €2,00 een tafel of een plek
voor een kleedje ‘huren’ (afhankelijk van het weer buiten of grote zaal). Ze verkopen hun
eigen boeken en de opbrengst is voor de verkoper. Wilt u niet zelf verkopen maar heeft u
wel boeken die wij als school mogen verkopen? Dat kan ook! De opbrengst gaat in dit
geval naar de school voor leuke activiteiten. Zie voor meer informatie de bijgevoegde
flyer.
Dinsdag 11 oktober 2022:
• Schooldichter geeft les aan groepen 3, 4 en 5
Woensdag 12 oktober 2022:
• Schooldichter geeft les aan groepen 1/2 en 7
Donderdag 13 oktober:
• Schooldichter geeft les aan groepen 6 en 8.
•
•

•

De schooldichter maakt samen met de kinderen een mooi gedicht, alle gedichten worden
professioneel gebundeld en gedrukt tot een dichtbundel!
Deze dichtbundel kan gekocht worden door ouders, opa’s en oma’s, superleuk om in de kast
te hebben staan! De prijs per dichtbundel is €18,00. Wellicht kunnen de kinderen bedrag zelf
nog verdienen door met hun boeken op de boekenmarkt te gaan staan!
Voor de voorkant van de dichtbundel is een tekenwedstrijd opgezet. Per groep wordt één
tekening aangeleverd. Er wordt vervolgens 1 uitgekozen om als voorkant te gebruiken.

Vrijdag 14 oktober 2022:
• Voorleeswedstrijd groepen 4 t/m 8;
• Discofeest groepen 1 t/m 8 + peuters.
Voorleeswedstrijd: Ook is er in de school een voorleeswedstrijd tijdens de Kinderboekenweek. De
finale hiervan is op vrijdagochtend 14 oktober.
KINDERDISCO
Als afsluiting van de Kinderboekenweek organiseren we een gezellige kinderdisco! Bij het discofeest
is ook de groepsleerkracht aanwezig. Ook de peuters komen gezellig meedansen aan de start van het
discofeest. De disco is op vrijdagmiddag 14 oktober na schooltijd. Elke groep krijgt dan zijn eigen
start tijd. Deze tijden zijn nog even in overleg met de DJ en zullen we zo snel als dat kan met u delen.

Hartelijke groet!
Team de Toekan.

