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Agenda 2020-2021
22 februari 2021
1 maart 2021
3 maart 2021
29/30 maart 2021
1 april 2021
2 april 2021
5 april 2021
6 april 2021
15 april 2021
6 en 8 april
23 april 2021
1 mei 2021
Week van 9 november

Voorjaarsvakantie
Weer naar school!
Studiedag -> GAAT NIET DOOR!! We verwachten de kinderen deze dag gewoon
op school.
Rapportgesprekken groepen 8
Rapport mee!
Goede Vrijdag – kinderen vrij
Tweede Paasdag – kinderen vrij
Start ‘bruggenproject’
Opnames ‘Dit is Holland’
Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7
Koningsspelen
Start meivakantie
Start Schoolfruitproject – schoolfruitdagen: woensdag, donderdag en vrijdag

Carnaval in de kleutergroepen
Afgelopen woensdag was het carnaval in de groepen 1/2. Alle kleuters kwamen verkleed naar school.
Zelfs de juffen waren verkleed. De kinderen hebben o.a. de polonaise gedanst, geknutseld in het
thema en moeilijke woorden geleerd als de fanfare en de carnavalsoptocht.

Wat was iedereen mooi!!!!

Directiepraat
Volgende week hebben we alweer voorjaarsvakantie. Op zich altijd lekker voor de kinderen een
weekje bijtanken, echter begrijpen we ook dat er gesnakt wordt naar weer een beetje meer
structuur en ritme. Na de voorjaarsvakantie hopen we dat zeker voor elkaar te krijgen. De geplande
studiedag op 3 maart gaat dan ook niet door.
In de periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie staan er twee activiteiten op het
programma waarvan we hopen dat deze doorgang kunnen hebben.
Allereerst gaan we begin april starten met een bruggenproject in het kader van het
televisieprogramma ‘Dit is Holland’. We zullen namelijk mee gaan doen aan dit tv – programma! Op
donderdagmorgen 15 april komt men geheel Coronaproof filmen op het IKC Wolderwijs. In overleg
met de leerlingenraad, die ruggespraak hebben gehouden met de overige kinderen, hebben we
bedacht wat we graag willen laten zien in de film. Uiteindelijk wordt er een leuk promotiefilmpje
gemaakt van 2 a 3 minuten. We zijn nu al heel erg nieuwsgierig naar het eindresultaat!

Dit Is Holland is een informatief programma bij
RTL4. Dirk Taat reist stad en land af op zoek
naar passievolle verhalen uit ondernemend
Nederland. We horen persoonlijke verhalen,
ontdekken bijzondere achtergronden en krijgen
een uniek kijkje achter de schermen. Wie zitten
er achter al onze dagelijkse producten en
goederen? Dirk krijgt ergens in Holland een
rondleiding door een bijzonder stukje
Nederlandse cultuur en historie.

Wanneer uw kind niet in beeld mag tijdens de opnames op donderdag 15 april, laat ons dat dan
weten door een mail te sturen naar info@obsdetoekan.nl.
Wat houdt het ‘Bruggenproject’ precies in?
Voor het TV programma ‘Dit is Holland’ stellen wij de brug centraal. De brug van Oosterwolde is een
Europese primeur, omdat dit de eerste hefbrug van composiet is, voor de zwaarste
verkeersklasse. Het bedenken, bouwen en de werking van deze brug vraagt om kwaliteiten waar wij
op de Toekan de kinderen ook mee in aanraking laten komen, namelijk: BLP, Techniek en Erfgoed. De
kinderen wilden o.a. deze drie onderwerpen ook graag terug zien in de film.
In iedere groep zal de leerkracht een onderzoeksvraag opstellen en daaraan voorwaarden koppelen
voor het bouwen van een brug. Kortom, de kinderen gaan in alle groepen aan de slag met het
bedenken en bouwen van een brug. In iedere groep zal de brug er anders uit gaan zien.

Hieronder een voorbeeld van een onderzoeksvraag gekoppeld aan enkele voorwaarden.
Door een overstroming is een hangbrug in Lebak op Java zwaar beschadigd. De schoolkinderen gaan
er toch overheen, anders moeten ze een half uur omlopen. Kunnen jullie met je klas een nieuwe brug
bouwen voor deze kinderen?

Voorwaarden:
- De brug moet minstens één iemand
van groep 8 kunnen dragen;
- De brug moet aan beide kanten
leuningen hebben;
- De brug wordt voornamelijk gebruikt
door kinderen, kunnen jullie een
meer kleurrijk ontwerp voor hen
maken?

Al met al is het voornaamste doel van het ‘bruggenproject’ dat kinderen al hun opgedane kennis en
vaardigheden gaan gebruiken bij het bedenken en bouwen van de brug en daarnaast ook weer heel
veel nieuwe kennis en vaardigheden op met name het gebied van Techniek, BLP en Erfgoed zullen
opdoen.

De tweede activiteit is de Koningsspelen die we op vrijdag 23 april
willen gaan organiseren op zo mogelijk de sportvelden van het
Stellingwerf College. Na de voorjaarsvakantie hierover meer.

Voor nu wens ik u allen, ook namens alle collega’s, een fijne voorjaarsvakantie. Even een weekje
geen online lessen of naar school. De weersvoorspellingen lijken veelbelovend dus lekker actief naar
buiten, zodat we na de voorjaarsvakantie weer vol energie van start kunnen gaan!
Fancy Hoekstra

Buurtsport

