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

Sinterklaasfeest op De Toekan – meer info volgt
Kerstfeest op De Toekan – meer info volgt
Kerstvakantie
Weer naar school!
Schoolfruit (dagen zijn nog niet bekend)

Wecycle
Binnen de school staan weer twee grote inzameldozen waarin
de kinderen kleine afgedankte apparaten kunnen inleveren.
De Wecycle actie duurt tot medio november.

EU Schoolfruit
We doen weer mee met het Schoolfruitproject. Dat betekent dat de kinderen in de week van 9
november drie maal in de week fruit op school krijgen. Deze dagen hoeven de kinderen dan in
principe geen fruit mee te nemen naar school. Het schoolfruitproject loopt t/m 16 april.

Directiepraat
Met de klok weer een uurtje naar achteren gaan we de donkere dagen weer in. Een vaak gezellige
periode met de kaarsjes aan, spelletjes bij de kachel en feestelijkheden als Sinterklaas en Kerst. En
ondanks het dit jaar hoogstwaarschijnlijk allemaal een beetje anders zal zijn door Corona, hopen we
er (met enige creativiteit) ook dit jaar weer een mooie periode van te maken!
Visie visueel – Monique Nijssen heeft opnieuw een visuele weergave gemaakt van onze visie. We
vinden de weergave erg mooi geworden en passend bij onze visie en missie. In alle groepen hangt de
visuele weergave van onze visie op een zichtbare plek in de groep.

‘De Toekan: kleurrijk leren en ontwikkelen’

School KiVateam – Het school KiVa team heeft afgelopen donderdag een online training gehad over
onze nieuwe KiVa methode. Susanna Zuidema, Leonie Okken, Linda Kruiper en Lianne de Leeuw
zitten in het school KiVa team. Wanneer u vragen heeft over de KiVa methode kunt u deze in de
eerste plaats stellen aan Susanna Zuidema. Haar mailadres is de volgende:
s.zuidema@obsdetoekan.nl
Teammededelingen – De afgelopen week heeft onze vakdocent bewegingsonderwijs, Thai Vo, zich op
woensdag laten testen. Thai was neusverkouden. Gelukkig kon Thai direct getest worden en kreeg hij
dezelfde dag nog de uitslag. De uitslag was negatief waardoor hij alleen de woensdag afwezig is
geweest. Marc Kristiaan was afgelopen vrijdag afwezig i.v.m. een zoon met koorts. Ook Marcs zoon
werd negatief getest. Marc stond gisteren dan ook weer voor de groep. Marc is afgelopen vrijdag
vervangen door onze collega Tiny.
Lianne de Leeuw is op dit moment thuis. Lianne is niet helemaal fit. Ze heeft geen koorts, maar zal
zich toch even laten testen. Lianne wordt vandaag vervangen door Marisca Colle.

Dan een hele andere teammededeling. Een mededeling die we als team
niet helemaal zagen aankomen zo in de beginfase van het schooljaar. Onze
collega Froukje Rietman, leerkracht van groep 1/2b, heeft aangegeven per
1 januari van dit schooljaar te willen stoppen als leerkracht. Froukje werkt
inmiddels al ruim 40 jaar als leerkracht in het onderwijs en zou nu graag
meer tijd willen hebben om haar ouders te verzorgen. Ondanks we het
heeeeeeeeel erg jammer vinden dat Froukje gaat stoppen, respecteren we
haar keuze uiteraard. Froukje zal ervoor zorgen dat haar vervangster goed
ingewerkt wordt en zal haar waar nodig nog een tijdje ondersteunen.
Tijdens ons kerstfeest zullen we met de kinderen afscheid nemen van
Froukje. Hoe we dit precies gaan organiseren, laten we u nog weten!

Lampion maken – Om ons heen horen we dat vele scholen ervoor kiezen dit jaar geen lampion te
maken. Ondanks wij het lampionnetje lopen in deze tijd absoluut niet willen stimuleren, hebben wij
er wel voor gekozen in de groepen 1 t/m 7* een lampion te maken met de kinderen. Allereerst
omdat we het ontzettend leuk vinden om samen met de kinderen te knutselen aan een lampion. De
kinderen komen o.a. met diverse knutseltechnieken in aanraking, helpen elkaar tijdens het maken en
zijn vaak trots op hun gemaakte lampion.
Daarbij zullen de kinderen uit de groepen 1 en 2 hun lampionnetje laten zien aan de bewoners van
Rikkingahof. De kinderen blijven buiten staan en de bewoners blijven binnen achter het glas. De
groepen 3 zullen hun lampionnetje tonen aan de bewoners van Stellinghaven. Ook hier blijven de
kinderen buiten staan en de bewoners blijven ook hier binnen achter het glas. De bewoners kijken er
enorm naar uit om de kinderen weer eens te zien!
De bedoeling is dat de lampionnen uiteindelijk een plekje krijgen in de groepen zelf. De donkere
dagen zijn weer in aantocht en dan staat het vooral heel gezellig in de klas al die lampionnen met
hun lichtjes erin.
We kunnen het ons voorstellen dat er kinderen zijn die hun lampion op 11 november heel graag mee
naar huis willen nemen om (online) een Sint Maarten liedje te zingen voor bijvoorbeeld familie, de
buurman/buurvrouw of andere goede bekenden. Uiteraard mag dit! Graag zelfs! Voor vele mensen
zijn dit soort kleinigheidjes vaak een lichtpuntje om naar uit te kijken in deze bizarre tijd.
De kinderen mogen dit dan zelf even doorgeven aan hun juf of meester. ‘Wilt u er dan vervolgens
voor zorgen dat de lampion na 11 november weer mee terug gaat naar school?’
*Net als in de andere schooljaren maken de kinderen in groep 8 geen lampion meer.
Fancy Hoekstra

Afgelopen zondag is de wintertijd weer ingegaan!
Vandaar even een reminder ‘Zet je fietslicht aan!’

Nieuws vanuit de Bibliotheek
Kinderboekenweek 2020
De Kinderboekenweek is alweer
voorbij. Misschien is uw kind met de
klas op bezoek geweest in de
bibliotheek voor een leuk programma
rondom de Kinderboekenweek, of is
de leesconsulent op school op bezoek
geweest. De leesconsulenten hebben weer hun best gedaan er een mooie activiteit van te maken.
Warboel in de bieb
Ook zijn verschillende kinderen van groep 3 op bezoek geweest voor
het programma Warboel in de bieb. Een programma gebaseerd op de
verhalen van de spin Anansi.
Tijdens dit bezoek hebben de kinderen kennis gemaakt met de
bibliotheek en de voor hen geschikte boekjes.
Lidmaatschap
Lezen en voorlezen is en blijft belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Laat uw kind
ontdekken welke boeken hij/zij leuk vindt om te lezen. Kom daarom naar de
bibliotheek waar een enorm gevarieerd aanbod is te vinden. Naast boeken zijn er ook
tijdschriften te vinden. Zelfs voor baby’s heeft de bibliotheek al een aanbod.
Een lidmaatschap is gratis voor personen tot 18 jaar! Dus KOM NAAR DE BIEB!

Boekentips Het is herfst Deze keer een aantal boekjes voor de onderbouw
Rick en de herfst – Liesbet Slegers
Het wordt kouder, de blaadjes vallen van de bomen,
eekhoorns verzamelen nootjes ... Het is herfst!
Rik gaat samen met mama en papa naar het bos.
Hij doet zijn regenjas en laarzen aan.
In zijn mandje verzamelt hij herfstblaadjes
en kastanjes, voor in de klas.
Hoera, herfst! – Vivian den Hollander & Natascha Stenvert
Dit informatieve (doe)boek staat niet alleen boordevol leuke knutselideeën met
kastanjes, paddenstoelen en herfstbladeren, maar bevat ook weetjes over van
alles wat met dit seizoen te maken heeft!

De vier kaboutertjes in de herfst – Marianne Busser
Vier kaboutertjes wonen in het bos. En waar beleef je de seizoenen meer dan
daar? Een sfeervol en fijn voorleesboek vol vallende blaadjes, eikeltjes, kastanjes
en beukennootjes. Paddenstoelen, storm en regen. De vier kaboutertjes beleven
er de mooiste verhalen en peuters en kleuters zullen genieten van hun
herfstavonturen.

Twee vechtende eekhoorntjes – Rachel Bright
Een mooi boek over samen delen. Twee eekhoorntjes ontdekken dat het samen
delen van de wintervoorraad veel leuker is dan vechten om de laatste
dennenappel. Door de ruzie raken zij in allerlei vervelende situaties verwikkeld
en uiteindelijk zijn ze op elkaar aangewezen om elkaar te redden van de
waterval.

En verder:

