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Bijlage:
- absentie meldingen via Ouderportaal
Agenda 2021-2022
9 mei 2022
10 en 11 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6, 7 en 8 juni 2022
22 juni 2022
14 juli 2022

Start project ‘Pake syn Skutsje’
Schoolfotograaf
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Evaluatiedag – kinderen vrij
Laatste schooldag viering

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 15 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
Pake syn skutsje – Vorige week maandag zijn we in alle groepen gestart met het project ‘Pake syn
Skûtsje’. Age Veldboom heeft het project geopend door op boeiende wijze een verhaal te vertellen
over het leven van vroeger op een skûtsje. De kinderen luisterden allen aandachtig.

Oekraïne – Zoals u allen heeft kunnen lezen in het vorige Toekannieuws zal de centrale klas voor
Oekraïense kinderen komende maandag gestart worden op het Stellingwerf College. De kinderen en
hun moeders krijgen eerst een rondleiding door de school en vervolgens gaan zij kennismaken met
hun nieuwe leerkracht en voor ons nieuwe collega, Antje v/d Berg. Antje zal de kinderen op de
maandag, donderdag en vrijdag lesgeven. Onze collega Leonie Okken zal de kinderen op de dinsdag
gaan lesgeven en zal in de eerste plaats zorgen voor de verbinding tussen de centrale klas en De
Toekan. We zijn blij voor de kinderen dat we dit alles vrij vlot hebben kunnen organiseren, zodat de
kinderen ook snel weer onderwijs kunnen volgen en leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten.
Fancy Hoekstra

Schoolreizen
De bestemmingen van de schoolreizen zijn bekend! Het duurde wat langer dan andere jaren en dat
had met name te maken met de planning van de bestemming en de hoge kosten en beschikbaarheid
van de bus. Voor de schoolreizen van de groepen 5/6 en de groepen 7 hebben we dan ook besloten
niet met de bus te gaan, maar ouders die willen rijden een reisvergoeding te geven. Op deze wijze
blijven de schoolreizen nog enigszins betaalbaar en kunnen we binnen de in de schoolgids genoemde
budgetten blijven.
Voor de schoolreisjes van de groepen 1/2 en 3/4 zal de bus uiterlijk om 9.00 uur vertrekken. We
verwachten de kinderen echter gewoon om 8.30 uur op school. De kinderen gaan deze dag dan
eerst met de eigen leerkracht opstarten in de klas en de laatste zaken doorspreken voor het
schoolreisje. De bussen zullen rond 8.45 uur arriveren op het plein en dus uiterlijk om 9.00 uur
vertrekken.
U kunt het schoolreisgeld overmaken op rekeningnummer:
NL91 RABO 0349 9192 24 onder vermelding van ouderbijdrage en de voor- en achternaam van uw
kind.

Groep
1/2
3/4
5/6
7
8

Bestemming
Naturij Drachten bus
Wildlands - bus
Natuurschool –
auto’s
Kameleondorp –
auto’s
Noordster te
Dwingeloo - fiets

Datum
21 juni

Kosten
€21,-

Vertrek
9.00 uur

Aankomst
14.45 uur

11 juli
11 juli

€30,€22,50

23 juni

€27,50

9.00 uur
Nog niet
bekend
8.00 uur

16.30 uur
Nog niet
bekend
16.00 uur

2 juni t/m 3
juni

€70,-

8.00 uur

16.00 uur

Wanneer u op de bestemming klikt, wordt u doorgelinkt naar de website voor meer informatie over
de bestemming.

Ouderportaal
Het Ouderportaal heeft nog meer mogelijkheden dan het ontvangen van informatie. U kunt vanaf nu
ook absentie meldingen doorgeven via het Ouderportaal. In de bijlage van dit Toekannieuws hiervoor
een stappenplan.
Ook is het mogelijk om via het Ouderportaal te reageren op vervoer en/of het verzorgen van
gevraagde materialen. Dan hoeft u in het vervolg dus geen mailtje meer te sturen wanneer u wel
kunt rijden, maar kunt u dat via het Ouderportaal doorgeven.
Voor ons en wij denken ook voor u fijne en vooral ook hele praktische nieuwe mogelijkheden.
Heeft u het Ouderportaal nog niet geactiveerd? Laat het me dan weten. Ik help u hierbij graag!

Het Ouderportaal als een soort app op de
telefoon werkt heel handig om alle informatie
over school altijd bij de hand te hebben!

Rode Loper Loop – Schrijf je in op de website www.LSV-Invictus.nl

Hulp laatste schooldag
Donderdag 14 juli vieren wij de laatste schooldag van dit schooljaar. Zoals ieder jaar willen we de
laatste schooldag op een feestelijke wijze afsluiten met een aantal leuke activiteiten voor de
kinderen.
In de ochtend willen wij een Vossenjacht houden. De kinderen van groep 8 zullen gevraagd worden
om de vossen te zijn. Voor de begeleiding van groepjes kinderen om de vossen te zoeken kunnen wij
wel wat hulp gebruiken. Heeft u zin en tijd ons op donderdagmorgen 14 juli een handje te helpen?
Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar info@obsdetoekan.nl!

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!

Extra (vakantie)verlof aanvragen
Met enige regelmaat krijgen we verzoeken voor vakanties en/of weekendjes weg buiten de reguliere
schooltijden. Als school proberen we hierbij altijd coulant te zijn en/of met u mee te denken. Wel
hebben wij ons als school hierbij ook te houden aan officiële regels en moeten wij ons ook
verantwoorden richting leerplicht en de inspectie van onderwijs.
Hieronder de informatie, die u in onze Schoolgids via onze website altijd nog weer kunt teruglezen,
over de officiële regels m.b.t. het extra aanvragen van (vakantie)verlofdagen. We willen u vragen bij
het aanvragen van verlofdagen of extra vakantieverlof deze informatie en regels goed door te nemen
en toe te passen.
Schoolverzuim
De directie is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. De
leerplichtambtenaar voor de gemeente Ooststellingwerf is Mirjan de Vries en zij is bereikbaar via de gemeente,
telefoon 0516-566222.
Extra vakantieverlof
Verlof buiten de officiële schoolvakantie (dus extra vakantieverlof op grond van artikel 11, lid f) is
slechts toegestaan wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers.
Een verzoek hiertoe dient minimaal twee maanden (indien mogelijk) aan de directeur van de school
te worden voorgelegd. Dit vakantieverlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, voor
maximaal 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe
schooljaar.
Extra verlof 10 schooldagen of minder
Veelal gebeurt het dat de ouders voor hun kinderen vrij vragen, omdat er iets bijzonders binnen de
familie staat te gebeuren. Dit verlof kan alleen verleend worden door de directeur indien het verlof
noodzakelijk is en valt onder de daarvoor opgestelde richtlijnen. (zie onderstaande opsomming)
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden op grond van het
gestelde in artikel 14, lid I van de Leerplichtwet voor 10 schooldagen of minder dient vooraf of binnen
twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden
voorgelegd. Een verzoek kan worden ingewilligd indien het extra verlof noodzakelijk is als gevolg van:
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen, een en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden;
• verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
• huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 dag of ten hoogste 2 dagen;
• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad in overleg met de directeur;
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; in de tweede
graad in overleg met de directeur;
• bevalling van moeder/verzorgster voor 1 dag;
• 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig ambts – of huwelijksjubileum van bloed – of aanverwanten voor
1 dag en voor zover dit buiten de woonplaats plaatsvindt, en indien nodig 2 dagen;
• het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging;
• andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen (geen
vakantieverlof).
Extra verlof meer dan 10 schooldagen.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen dient
minimaal 1 maand van te voren bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd.
Verlof kan worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werker kunnen
overleggen, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een
van de gezinsleden.

Geen reden voor inwilliging aanvraag voor extra verlof
Een aanvraag wordt niet altijd gehonoreerd. Is van de onderstaande situatie sprake, dan hoeft u bij
voorbaat geen aanvraag in te dienen:
• familiebezoek in het buitenland;
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte;
• verlof van een kind omdat andere kinderen uit het gezin nog of al vrij zijn.
Opmerkingen
• De directeur van de school bepaalt naar eigen inzicht, conform de richtlijnen hierboven of een bepaalde
reden al dan niet geldig is.
• De directeur geeft de ouders/verzorgers de mogelijkheid om één vrije dag per schooljaar op te nemen.
(bijv. recreatiepark weekend)
• Als ouders/verzorgers niet akkoord gaan met het besluit van de directeur van de school of de
leerplichtambtenaar kunnen zij beroep aantekenen volgens de Algemene Wet Bestuursrecht.
• De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden. Tegen
ouders/verzorgers die hun kind (eren) zonder toestemming van schoolhouden, kan proces verbaal worden
opgemaakt.
• Er wordt geen vervroegd vrij gegeven om deel te kunnen nemen aan sportactiviteiten. Daarvoor zijn in het
verleden de middag schooltijden aangepast.
• Leerlingen die door welke omstandigheden dan ook niet deelnemen aan activiteiten, tijdens de wettelijke
schooltijden, dienen gedurende die activiteiten op school aanwezig te rijn.
Extra verlof moet altijd vooraf schriftelijk aangevraagd worden bij de directeur.

