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- Buurt en spelen op het plein

Agenda 2021-2022
23 maart 2022
12 april 2022
14 april 2022
15 april t/m 18 april 2022
22 april 2022
22 april 2022
27 april t/m 8 mei
9 mei 2022
10 en 11 mei 2022
15 november t/m 18 april

Open Dag – 11.00 uur en 12.00 uur inloop
Thema – avond ‘KiVa’ (voor ouders van peuters en groepen 1 t/m 8)
Officiële uitnodiging volgt.
Paasontbijt – meer info volgt!
Goede Vrijdag en Pasen
Koningsspelen
Koningsbal groepen 7 en 8 (19.00 uur – 20.00 uur)
Meivakantie
Start project ‘Mei Pake syn Skutsje’
Schoolfotograaf – meer info over de planning volgt!
Schoolfruitproject

Inloopmoment kleutergroepen 2021-2022
We hopen de inloopmomenten na de voorjaarsvakantie weer op te kunnen starten!

Maart
April
Mei
Juni

Groep 1/2a
Donderdag 17 maart
14.10-14.30
Vrijdag 8 april
11.55-12.15
Maandag 16 mei
14.10-14.30
Dinsdag 21 juni
14.10-14.30

Groep 1/2b
Vrijdag 18 maart
11.55-12.15
Maandag 11 april
14.10-14.30
Dinsdag 17 mei
14.10-14.30
Woensdag 22 juni
11.55-12.15

Groep 1/2c
Maandag 14 maart
14.10-14.30
Dinsdag 12 april
14.10-14.30
Woensdag 18 mei
11.55-12.15
Donderdag 23 juni
14.10-14.30

Directiepraat
Cultuurdag – Afgelopen vrijdag vierden we na een aantal weken flink oefenen onze Cultuurdag.
Muziek en/of theater maken en op een podium
staan lijkt eenvoudiger dan het is. De kinderen
waren dan ook best wel een beetje zenuwachtig
voor hun optreden met publiek. Overigens
geweldig dat het wel weer mogelijk was en is om
u als ouder uit te kunnen nodigen voor dit soort
activiteiten. En wat troffen we met het prachtige
zonnige weer! Met elkaar kunnen we terugkijken
op een gezellige en kleurrijke Cultuurdag!
In dit Toekannieuws vindt u nog de linkjes naar
een filmpje van ieder optreden.

Actie Oekraïne – De afgelopen week zijn er flink wat flessen ingezameld door de kinderen! Vandaag
leveren we de laatste flessen in en hopen u en de kinderen dan morgen te laten weten wat de
definitieve opbrengst is van onze actie voor Oekraïne.
Teammededelingen – Vorige week was onze collega Jasmijn Prins geveld door Corona. Gelukkig was
Jasmijn vrijdag weer fit genoeg om aan het werk te kunnen. Op dit moment zijn onze collega’s Nynke
Veenstra en Leonie Okken thuis met een Corona besmetting. De extra ondersteuning van Leonie voor
begrijpend lezen na schooltijd zal in ieder geval vandaag en morgen niet doorgaan. Nynke zal de
komende dagen een aantal zaken online oppakken. Veel beterschap en hopelijk knappen jullie vlot
op!

Inhoudelijk teamoverleg – Regelmatig hebben we als team een inhoudelijk teamoverleg waarin we
met elkaar spreken en leren over diverse (school)ontwikkelingen. Komende woensdag staat er weer
een inhoudelijk teamoverleg op de agenda. We zullen dan o.a. de LOL gesprekken met elkaar
evalueren en ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) herzien.
Iedere school heeft een Schoolondersteuningsprofiel. Daarin
staat welke ondersteuning er op de school mogelijk is. Dit kan
per school verschillend zijn. U vindt er in ieder geval informatie
over:
-

Ondersteuning door de school zelf: wat valt er onder
de basisondersteuning.
Ondersteuning met hulp van het
samenwerkingsverband: welke extra mogelijkheden
zijn er voor begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in
de vorm van arrangementen.

Zowel de overheid als ons bestuur Comprix zijn ambitieus en zetten in op het realiseren van meer
inclusiviteit* op de scholen. Een mooi ideaal dat vooral heel veel vraagt van de mensen in de school.
Voor ons als team dus ontzettend belangrijk om met elkaar het gesprek te voeren over passend
onderwijs, over de mogelijkheden om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften onderwijs te
bieden en over de eventuele grenzen van de school.
Wanneer ons Schoolondersteuningsprofiel is herzien zal deze voorgelegd worden aan de MR. De MR
hoeft niet in te stemmen met het stuk, echter mag zij wel een advies uitbrengen.
*Inclusief onderwijs is onderwijs waarin alle kinderen welkom zijn en waarin niemand wordt
uitgesloten vanwege zijn achtergrond of beperking. Scholen zijn toegankelijk en bieden elk kind
onderwijs op maat door het geven van ondersteuning en zorg die nodig is voor persoonlijke
ontwikkeling. Inclusief onderwijs omvat alle onderwijsniveaus, van primair en voortgezet onderwijs
tot aan het MBO, de hogescholen en universiteiten.
Ouder – en leerlingenenquête – In dit Toekannieuws meer
informatie over de ouderenquête. Eenmaal in de twee jaar
vragen wij u en de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 namelijk
een vragenlijst in te vullen over de school. Als school vinden
we het namelijk belangrijk om van u en de kinderen te
horen hoe jullie de school ervaren.

Aan de hand van jullie input kunnen we vervolgens met elkaar analyseren waar u tevreden over bent
en waar nog ontwikkelpunten liggen om te komen tot het allerbeste onderwijs voor uw kind in een
veilige en prettige schoolomgeving!
Fancy Hoekstra

Spelen op het plein onder schooltijd en na schooltijd
Na de zomer hebben we met de kinderen enkele afspraken gemaakt over het spelen en voetballen
op het plein. Deze afspraken gelden zowel voor onder schooltijd als voor na schooltijd. De
belangrijkste afspraak wil ik graag nogmaals met u delen, zodat ook u hiervan op de hoogte bent.
‘Wanneer je een bal of ander voorwerp over de schutting of heg hebt gegooid in de tuin van onze
buren, dan moet je wachten tot de buren de bal of het voorwerp weer terugbrengen naar school’.
Met onze buren hebben we afgesproken dat zij wekelijks alle ballen en/of andere voorwerpen weer
bij ons terugbrengen. Dit doen zij onder schooltijd.
Voor onze buurtbewoners is het namelijk
heel vervelend wanneer zij continu gestoord
worden aan de deur met de vraag om een bal
of ander voorwerp te zoeken in hun tuin of
heg. Nu met het mooie weer gebeurt dit
helaas wel zeer regelmatig (15x op een dag is
niet vreemd). U kunt zich voorstellen dat dit
heel onprettig is voor onze buurtbewoners.
Let op: Deze afspraak geldt zowel voor onder schooltijd als voor na schooltijd en in de weekenden.
Namens de buurt alvast dank!

Cultuurdag filmpjes
Groep ½
-> https://youtu.be/-zqKbNmgR-s
Groep ½
-> https://youtu.be/sbJqNmRZUuk
Groep 3
-> https://youtu.be/hhz6Ftkatxg
Groep 4a
-> https://youtu.be/wz4eH3Gw3DE
Groep 4a
-> https://youtu.be/ETOzwUVBNm4
Groep 4b
-> https://youtu.be/0WrEX8HAuQI
Groep 5a
-> https://youtu.be/Nb9lIdj99Cs
Groep 5b
-> https://youtu.be/ah0yW8NGUyQ
Groep 6
-> https://youtu.be/SsT-jwIjgY8
Groep 7a
-> https://youtu.be/lU31W8PkamQ
Groep 7b
-> https://youtu.be/mdJppbV9RYs
Groep 8a
-> https://youtu.be/Ufa2o0aslGo
Groep 8b
-> https://youtu.be/CwLbsCbAdG8

Ouderenquête
Als schoolteam zijn wij continu in ontwikkeling om uw kind het allerbeste onderwijs te kunnen
bieden in een veilige en prettige schoolomgeving. Graag zouden wij u dan ook willen vragen, om de
ouderenquête in te vullen, zie hieronder voor de link!
Gekozen is voor een enquête met een aantal open
en meerkeuze vragen. Wanneer uw antwoord
geen toelichting behoeft, kunt u dat aangeven
door een streepje te zetten.
De ouderenquête kunt u invullen t/m donderdag
14 april. De resultaten zullen vervolgens
geanalyseerd worden met het team en de MR.
Uiteraard zullen we ook u informeren over de
uitkomsten van de ouderenquête.
Mocht u vragen hebben of wilt u de enquête liever op papier invullen, dan kunt u dit aangeven door
een mailtje te sturen naar info@obsdetoekan.nl. Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor het
invullen!
Link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vFnHgnhF7kexMQlokAcaAiTh36hQr4ZGjuLJG
FFJQnFUOTVQQkpTREQ2MzVVS0pNQ1Y2QlFYRjZERi4u

Open dag
Op 23 maart organiseren wij onze Open dag. We geven deze ochtend ‘gewoon’ les volgens de
planning van ons lesrooster. Tussen 11.00 uur en 12.00 uur bent u als ouder van harte welkom een
kijkje te komen nemen in de school en de klassen. We willen u vragen om uiterlijk 12.00 uur de
school weer te verlaten, zodat de leerkracht tussen 12.00 uur en 12.15 uur de dag rustig kan afsluiten
met de eigen groep.

Vrijwillige ouderbijdrage
De OV bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van onze school. Zij mogen in goed
overleg met het team en de directie meehelpen met de organisatie en uitvoering van diverse
activiteiten gedurende het gehele schooljaar.
De school ontvangt vanuit de overheid gelden voor het onderhoud van het gebouw, de leermiddelen
en het personeel, echter niet voor alle activiteiten die georganiseerd worden. De OV bekostigt vele
van deze activiteiten voor de school, denk bijvoorbeeld aan:
- het Kerstfeest
- het Sinterklaasfeest
- de Koningsspelen
- activiteiten rondom de Kinderboekenweek
- de Paasviering
- festiviteiten op de laatste schooldag viering
- de Fair
- projectweek
- afscheidsavond van groep 8
Van u als ouder vraagt de OV voor dit alles een kleine vrijwillige bijdrage. Ondanks de ouderbijdrage
vrijwillig is, wordt deze wel zeer op prijs gesteld. School en OV zijn immers mede – afhankelijk van uw
ouderbijdrage om al bovenstaande activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren naast het
gewone lesprogramma.
De OV verzorgt de inning van de ouderbijdrage en beheert de uitgaven. Een aantal maal in het jaar
vergadert de OV. Fancy Hoekstra schuift namens de school aan tijdens deze vergaderingen. Op de
website onder het kopje ‘Informatie – OV’ kunt u zien welke ouders zitting hebben in de OV. Heeft u
suggesties, tips of vragen voor de OV? Laat het ze weten! U kunt de OV bereiken via de e-mail:
ov@obsdetoekan.nl of een van de leden van de OV persoonlijk aanspreken.
U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken met behulp van onderstaande QR code.
Wilt u de ouderbijdrage liever
handmatig overmaken op de rekening
van de OV, dan kunt u de ouderbijdrage
a €15,- per kind overmaken op
rekeningnummer:
NL91 RABO 0349 9192 24 onder
vermelding van ouderbijdrage en de
voor- en achternaam van uw kind.
Met elkaar zorgen we voor een
leerzaam, leuk en gezellig schooljaar!

