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- Agenda
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- Vakantiespel

- ‘Dit is Holland’
- 10 - minutengesprekken

- KiVa
- Alternatief Schoolvoetbaltoernooi

Agenda 2020-2021
29/30 maart 2021
1 april 2021
2 april 2021
5 april 2021
6 april 2021
15 april 2021
6, 7 en 8 april
23 april 2021
1 mei 2021
Week van 9 november

Adviesgesprekken groepen 8
Rapport mee!
Goede Vrijdag – kinderen vrij
Tweede Paasdag – kinderen vrij
Start ‘bruggenproject’
Opnames ‘Dit is Holland’
10 - minutengesprekken groepen 1 t/m 7
Koningsspelen
Start meivakantie
Start Schoolfruitproject – schoolfruitdagen: woensdag, donderdag en vrijdag

Directiepraat
Ondanks de agenda bol staat van Corona proberen we als team toch ook enkele
schoolontwikkelingen op te pakken. Zo gaan we aan de slag met het herzien van ons huidige rapport
en gaan we nadenken op welke andere wijze we invulling willen geven aan het werken met de
portfolio’s. De bedoeling is dat we in het volgende schooljaar gaan werken met het ‘nieuwe’ rapport
en ook zullen starten met een andere vorm van het werken met portfolio’s. We hopen hiermee de
kinderen nog meer betrokken en eigenaar te laten zijn van hun eigen portfolio. Hoe we dat precies
gaan doen, is nu nog niet helemaal helder. We houden u op de hoogte!
Volgende week is het alweer Pasen. Ook op De Toekan zal de paashaas langskomen voor een
gezellige en sportieve activiteit met de kinderen. De activiteit zal per groep (buiten) georganiseerd
worden. Na het paasweekend gaan we starten met het ‘Bruggenproject’. Tijdens het Bruggenproject
komen o.a. techniek, erfgoed en BLP samen. De kinderen gaan van alles leren over het thema ‘De
brug’ en zullen daarnaast vooral praktisch aan de slag. Bouwen, timmeren, knutselen, noem maar op.
Kortom, een project waarvan we hopen dat de kinderen er volop van gaan genieten!
Voor nu voor u allen alvast een heel fijn paasweekend gewenst!
Fancy Hoekstra

Bruggenproject
Dinsdag 6 april gaan we officieel starten met het
Bruggenproject.
De groepen 8 gaan beide een levensgrote brug maken op
het plein. Hiervoor kunnen we de volgende materialen
goed gebruiken:
-

Pallets
Houten planken (liefst zonder spijkers, etc.)
Spijkers
Schroeven

Heeft u materialen beschikbaar voor de school, dan kunt u contact met ons opnemen door een
mailtje te sturen naar info@obsdetoekan.nl. We horen graag van u!

10 - minutengesprekken

We zitten inmiddels midden in het afnemen van de toetsen van ons Leerlingvolgsysteem; de
CITO’s. Net als anders worden deze verspreid over drie weken. Op donderdag 1 april krijgen de
kinderen hun rapport mee naar huis. In de week erop volgen de 10 – minuten gesprekken.
Groepen 1 t/m 7
Voor de groepen 1 t/m 7 zijn de gesprekken via Google Meet of telefonisch. U wordt hierover nog
geïnformeerd door de leerkracht van uw kind(eren). Hieronder de link waarmee u zich hiervoor
digitaal kunt intekenen.
Link groepen 1 t/m 7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nGdYzneQRbDMw65OA1h22-uFTF4EYOd00Glfqy397Q/edit?usp=sharing

Groepen 8
Aangezien de gesprekken van groep 8 ook over de verwijzing naar het VO gaan, willen we deze
gesprekken het liefst fysiek laten plaatsvinden in de eigen klas. Zowel de ouders als de kinderen zijn
welkom tijdens dit gesprek. Mocht u toch liever een gesprek willen via Google Meet horen we dat
graag.
Link groepen 8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OuZ4kcVJXjZdku5tKQN2fkcybuPyo1BIe9oMxiICucg/edit
?usp=sharing
Lukt het u niet zich in te tekenen op een van deze beide dagen, neem dan even contact op door een
mailtje te sturen naar de betreffende leerkracht(en) voor een telefonische afspraak op een andere
dag.
De evaluaties van eventuele individuele handelingsplannen of nieuwe individuele handelingsplannen
n.a.v. de resultaten zullen in een dichte envelop worden meegegeven aan uw kind op de dag dat het
rapport ook wordt meegegeven. Zowel de evaluaties als de nieuwe individuele handelingsplannen
kunnen tijdens het 10 – minuten gesprek worden doorgesproken. Graag ontvangen we een
ondertekende versie van het handelingsplan de week erop weer retour.
In schema ziet het er als volgt uit:
Datum
8 maart t/m 26 maart
29/30 maart
1 april
6/7/8 april

Activiteit
Afnemen van de CITO’s
Adviesgesprekken groepen 8
Rapport mee + eventuele individuele
handelingsplannen
10 – minutengesprekken

Alternatief schoolvoetbaltoernooi 2021
De organisatie van het Schoolvoetbaltoernooi Ooststellingwerf, Klaas Rozema (leerkacht CBS De
Akker) , Anoek Pothoven en Marleen Reenders (buurtsport Ooststellingwerf) is het dit jaar gelukt om
een alternatieve en uitdagende versie van het schoolvoetbaltoernooi voor te bereiden. Het is dit jaar
niet mogelijk om het toernooi traditioneel op de velden van SV Oosterwolde te organiseren en
daardoor is een passend alternatief in het leven geroepen voor de leerlingen van de groepen 7 en 8.
We hebben een alternatief programma weten op te zetten. Er is gekozen om drie voetbaluitdagingen
(challenges) te ontwikkelen. Het toernooi zal 22 maart (a.s.) starten waarbij de eerste uitdaging naar
de scholen zal worden gestuurd. Hierna hebben de aangemelde scholen een week de tijd om de
uitdaging te oefenen en op film vast te leggen. Uiteindelijk zal in de week van 5 april de laatste
uitdaging verstuurd worden.

Scholen kunnen punten verdienen doormiddel van het opsturen van het filmpje. Aan de hand van dit
filmpje wordt het resultaat voorzien van punten. Naast deze uitdagingen krijgen de scholen
bonusopdrachten toegestuurd, deze zijn ook gerelateerd aan voetbal maar kennen een andere
invalshoek. Hier kunnen extra punten mee verdiend worden.
Uiteindelijk wordt er op 14 april een afsluitende, digitale en actieve quiz gespeeld waarbij de laatste
punten verdeeld zullen worden. De school die na al deze verschillende opdrachten de meeste punten
weet te bemachtigen mag zich de terechte winnaar van het toernooi noemen.
We zijn erg blij en trots dat de scholen en leerlingen sportief uitgedaagd zullen worden. Gezien het
grote aantal aanmeldingen en positieve reacties vanuit de scholen kunnen we stellen dat het
alternatief breed gedragen wordt, want alle scholen in de gemeente doen aan dit online
voetbalevenement mee!

Vakantiespel Ooststellingwerf
Het kan weer! Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich weer
opgeven voor Vakantiespel 2021. Dit wordt vaak ook wel Spelweek
genoemd. Ook dit jaar gaan wij weer van start met de organisatie
van Vakantiespel 2021. Op welke locatie het dit jaar gaat
plaatsvinden is nog maar de vraag. Stiekem hopen we natuurlijk
allemaal dat we weer naar de bossen van Appelscha kunnen en
anders zijn we creatief met andere locaties. Vorig jaar zijn we
namelijk langs de dorpen geweest om allerlei spellen te spelen.
Maar wat is nou Vakantiespel?
De afgelopen jaren kwam de leiding van Vakantiespel Ooststellingwerf bij uw kind(eren) langs op
school om iets te vertellen over wat Vakantiespel nou eigenlijk is en wat je daar kunt doen. Inmiddels
hebben wij of krijgen uw kind(eren) een presentatie te zien in de klas over Vakantiespel. Dit omdat
wij helaas dit jaar niet kunnen langskomen wegens de huidige maatregelen.
Tijdens de presentatie die uw kind(eren) heeft gezien hebben wij aangekondigd dat wij ook digitaal
beschikbaar zijn voor het stellen van vragen. Dus heeft uw kind vragen over Vakantiespel of wilt u
horen hoe wij Vakantiespel ervaren, dan kunt u zich opgeven via info@vakantiespel.nl.
Een aantal leiding zal hierbij aansluiten en u informeren of de vragen beantwoorden van uw
kind(eren). Geen vraag is te gek! Deze informatie avonden worden georganiseerd tussen maandag 29
maart en vrijdag 2 april. Voor de exacte datums kunt u kijken op onze facebookpagina of een mailtje
sturen naar info@vakantiespel.nl.
Groetjes de Praatjesmakers Vakantiespel Ooststellingwerf

KiVa
Met KiVa hebben de onderbouwgroepen het verschil tussen pesten en plagen geleerd. Daarmee zijn
ze toegekomen aan het kunnen herkennen van verschillende rollen die voorkomen in pestsituaties:
pester, slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en buitenstaander. De rollen worden uitgebeeld,
getekend en beschreven. De kinderen beseffen dat hoewel we niet allemaal mee doen met pesten, we
er wel samen voor zorgen dat het pesten stopt!
Vervolgens doen ze verschillende oefeningen waarbij de kinderen zich verplaatsen in iemand die zich
niet fijn voelt. Vervolgens koppelen we dit aan het motto ‘samen een fijne groep zijn’. In een fijne
groep hoort geen pesten thuis. Samen zijn we tegen pesten! Samen zijn wij voor een fijne groep!
Kinderen begrijpen dat anderen soms hulp nodig hebben zodat iedereen zich fijn kan voelen in de
groep.

In de bovenbouwgroepen denken de meeste kinderen negatief over pesten en toch doet lang niet
iedereen er iets tegen. Juist dit ‘niets doen’ houdt het pesten in stand. Tijdens dit thema worden de
kinderen zich hier bewust van. Ze leren hoe een groepscultuur eruit ziet en welke rollen er voorkomen
in pestsituaties: pester, slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en buitenstaander. Door middel
van filmpjes en gesprekken leren ze deze rollen in verschillende situaties te herkennen.
Wanneer de kinderen weten welke vormen van vervelend gedrag er zijn en hoe ze die kunnen
herkennen, gaan we vervolgens in op de gevolgen daarvan. (Fictieve) verhalen van gepeste kinderen
worden besproken. Hoe voelt een gepest kind zich? Wat zouden we kunnen doen om hem of haar te
helpen? Daarnaast kijken we naar onze eigen groep. Hoe ziet onze groep er op dit moment uit? Wat
gaat goed? Waar kunnen we aan werken?

In iedere groep hangt deze vrolijke KiVa poster!

