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Agenda 2020-2021
23 juni 2021
24 juni 2021
25 juni 2021
28 t/m 30 juni
8 juli 2021
23 augustus 2021

Evaluatiedag team – kinderen groepen 1 t/m 8 vrij!
Afscheidsavond groep 8
Rapport mee
Rapportgesprekken
Datum gewijzigd: Laatste schooldag viering!
14.30 uur start zomervakantie!
Weer naar school

Directiepraat
Dit is Holland – Maar liefst twee keer kwamen we op tv de afgelopen week! En ondanks ik het
persoonlijk heel gek vond om mezelf terug te zien op de tv was ik supertrots op het prachtige filmpje
van onze school / het IKC. Kleurrijk en actief, precies dat wat we met elkaar willen uitstralen. Een
geweldig compliment kregen we tijdens de draaidag van de cameraman en regisseuse. Zij vonden dat
er een hele fijne sfeer was in de school en zagen enthousiaste, vrolijke en vriendelijke kinderen die
niet bang waren voor de camera. Een bijzondere ervaring voor ons allen en zeker ook voor de
kinderen.

Schakel naar website (Bovenin in het
Ouderportaal kunt u schakelen tussen de
website en het Ouderportaal)
Formatie – Vorige week hebben we het formatieplaatje met u gedeeld.
Hebt u deze gemist of wilt u deze nog eens teruglezen? Check dan
onze website www.obsdetoekan.nl (u kunt de website ook bezoeken
via het Ouderportaal) of ga naar het kopje ‘Algemeen’ in het
Ouderportaal.
Onder het kopje Algemeen vindt u ook het formatieplaatje in PDF
formaat.

NPO – Afgelopen maandag hebben we een eerste gesprek gehad met Comprix over de wijze waarop
we de overige gelden willen inzetten m.b.t. het NPO. Een positief gesprek. We hopen volgende week
een officieel akkoord van het bestuur van Comprix te krijgen op de wijze waarop we de gelden willen
inzetten. Vervolgens zullen we onze plannen delen met de MR. Bij akkoord van de MR worden de
plannen definitief en zullen we deze ook met u delen in onze nieuwsbrief en Schoolgids.
Onze groepen 8 gaan deze week genieten van hun schoolkamp. De komende weken zullen ook de
andere groepen gaan genieten van een ‘schoolreisje’. Geen verre reisjes dit jaar en ook geen reisjes
met de bus, maar wat gaan we er een gezellige buitenactiviteiten van maken voor de kinderen! Van
heel dichtbij huis of een klein beetje verder, de pret zal er vast niet minder om zijn. Wel hopen we
natuurlijk dat het weer nog minstens een paar weken mooi blijft!
Fancy Hoekstra

Wie zit waar?

Zij - ingang

Hoofdingang

KO = Kinderopvang
PSZ = Peuterspeelgroep
1/2a = groep 1/2a
1/2b = groep 1/2b
1/2c = groep 1/2c
3 = groep 3
EL = Extra lokaal
4a = groep 4a

4b = groep 4b
5a = groep 5a
5b = groep 5b
6 = groep 6
7a = groep 7a
7b = groep 7b
Onze groepen 8 zijn gehuisvest op het Toekan
College in het Stellingwerf College.

Halen/brengen, fiets parkeren en de pauzes
Ook in Nederland lijkt Corona op z’n retour. De versoepelingen worden doorgezet en het lijkt erop
dat we weer een beetje teruggaan naar ‘normaal’. Dit alles betekent voor ons als team dat we zijn
gaan nadenken over ‘Hoe nu verder na de zomer?’
Hieronder daarom belangrijke informatie over o.a. het halen en brengen van uw kind(eren), het
parkeren van de fiets en de pauzes in het volgende schooljaar.
Halen en brengen groep 1/2/3
Groepen 1/2 -> De kinderen uit de groepen 1 en 2 kunt u net als in het afgelopen schooljaar in de
ochtend tussen 8.15 uur en 8.25 uur bij het plein afzetten. U neemt afscheid bij het hek. Uw kind
wordt op het plein opgevangen door, in principe, de eigen leerkracht.
We hebben met elkaar ervaren dat de kleuters op deze wijze een meer rustige start van de dag
beleven. Er is veel meer rust in de school. Om 8.30 uur stappen ze hun lege klaslokaal binnen en
kunnen ze rustig beginnen met de lesdag.

We vinden het echter wel belangrijk en ook leuk om u als ouder van de kleutergroepen te kunnen
ontvangen in de school. Daarop hebben we het volgende bedacht.
Iedere maand wordt u eenmaal uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de groep van uw
kind(eren). De kinderen zullen tijdens het inloopmoment aan u laten zien waar ze aan werken, iets
vertellen of een liedje zingen. In schema ziet dit er tot aan de kerstvakantie als volgt uit. U bent
welkom, echter is het natuurlijk geen verplichting hier als ouder bij aanwezig te zijn. Tijdens het
inloopmoment is er ruimte voor 1 ouder per kind.

September
Oktober
November
December

Groep 1/2a
Maandag 13 sept
14.10-14.30
Dinsdag 12 okt
14.10-14.30
Woensdag 24 nov
11.55-12.15
Donderdag 16 dec
14.10-14.30

Groep 1/2b
Dinsdag 14 sept
14.10-14.30
Woensdag 13 okt
11.55-12.15
Donderdag 25 nov
14.10-14.30
Vrijdag 17 dec
11.55-12.15

Groep 1/2c
Woensdag 15 sept
11.55-12.15
Donderdag 14 okt
14.10-14.30
Vrijdag 26 nov
11.55-12.15
Maandag 13 dec
14.10-14.30

Groep 3 -> De kinderen van groep 3 mogen tussen 8.15 uur en 8.25 uur afscheid nemen van u als
ouder bij het hek en doorlopen de school in. De eerste weken zal er iemand zijn om de kinderen
hierbij te ondersteunen. Onze ervaring is dat de kinderen daarna al heel goed zelfstandig hun weg
naar de klas weten te vinden. Mocht dit na enkele weken nog niet goed lukken, laat het ons dan
gerust even weten.
Fiets parkeren groep 1/2/3
De kinderen uit de groepen 1, 2 en groep 3 zetten hun fiets op het voorste plein en lopen de school
in door de hoofdingang.
Halen en brengen groepen 4 t/m 8
De kinderen van de groepen 4 t/m 7 mogen tussen 8.15 uur en 8.25 uur afscheid nemen van u als
ouder bij het hek en doorlopen de school in. De eerste weken zal er iemand zijn om de kinderen
hierbij te ondersteunen. Onze ervaring is dat de kinderen daarna al heel goed zelfstandig hun weg
naar de klas weten te vinden. Mocht dit na enkele weken nog niet goed lukken, laat het ons dan
gerust even weten.
De kinderen van groep 8 mogen op het plein blijven wachten op hun leerkracht om vervolgens in
gezamenlijkheid naar het Toekan College te wandelen.
Fiets parkeren groepen 4 t/m 8
De kinderen uit de groepen 4, 5, 6 en 7 zetten hun fiets op het plein
achter en lopen ook daar de school naar binnen.
De kinderen uit groep 8 zetten hun fiets de eerste weken gewoon
nog op het plein van De Toekan. Net als anders. Samen met de
leerkracht lopen zij vervolgens naar het Toekan College. Aan het
einde van de dag lopen de kinderen weer samen met de leerkracht
terug om hun fiets op te halen. Wanneer de kinderen goed gewend
zijn op de nieuwe locatie, kunnen de kinderen hun fiets parkeren bij
het Toekan College.

Pauzes
Het opdelen van de pauzes in Coronatijd is ons zeer goed bevallen.
Op deze wijze is er meer rust en speelruimte voor de kinderen. We
willen de wijze waarop we de pauzes georganiseerd hebben, dan
ook graag zo behouden.
Ochtendpauze
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

9.45 uur
9.45 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.15 uur
10.15 uur

In de ochtendpauze loopt de eigen groepsleerkracht pleinwacht.

Plein achter
Plein voor
Plein achter
Plein voor
Plein achter
Plein voor

Middagpauze
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

11.45 uur
11.45 uur
12.00 uur
12.00 uur
12.15 uur
12.15 uur

Plein voor
Plein achter
Plein voor
Plein achter
Plein voor
Plein achter

In de middagpauze wordt de pleinwacht verzorgd door de directeur, intern begeleider, de
onderwijsassistent of een andere collega die vrij geroosterd is van lesgevende taken.

Vakantieregeling
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag / Pasen
Meivakantie
Koningsdag
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie
Extra vrije dagen:
Studiedag 1
Studiedag 2
Personeelsdag Comprix
Studiedag 3

16-10-2021 t/m 24-10-2021
25-12-2021 t/m 09-01-2022
19-02-2022 t/m 27-02-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
30-04-2022 t/m 08-05-2022
27-04-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
06-06-2022 t/m 08-06-2022
16-07-2022 t/m 28-08-2022

08-09-2021
16-02-2022
Maart – exacte datum nog onbekend
22-06-2022

Afscheidsavond groep 8
Donderdag 24 juni organiseren we de afscheidsavond voor de groepen 8. Het was nog lang spannend
of we ouders mochten uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Gelukkig mag dit onder enkele
voorwaarden. We hopen dan ook op mooi weer!
Hoe ziet de avond eruit voor de beide groepen? We hebben het even in een schema gezet.
Groep 8a
Groep 8b
Waar?
Schoolplein voor
Schoolplein achter
Start?
19.00 uur
19.30 uur
Afsluiting?
20.00 uur tot plusminus 20.20
20.30 uur tot plusminus 20.50
uur
uur

Ondanks het nog niet mogelijk is met de beide
groepen het afscheidsfeest in het Stellingwerf
College te vieren, is het alweer een stap in de
goede richting, zeker t.o.v. het vorige
schooljaar. We gaan dan ook voor een
supergezellige afscheidsavond waarin de
kinderen o.a. hun acteertalent kunnen tonen
aan hun ouders en wij de kinderen even in het
zonnetje kunnen zetten!

10 – minutengesprekken
Ondanks het niet zo lang geleden was dat we de M – toets (M staat voor midden en zijn de
toetsen die we halverwege het schooljaar afnemen) hebben afgenomen, zijn we inmiddels
alweer gestart met het afnemen van de E – toetsen (E staat voor eind en zijn de toetsen die we aan
het einde van het schooljaar afnemen) van ons Leerlingvolgsysteem; de CITO’s. Net als anders
worden deze verspreid over drie weken.
Op vrijdag 25 juni krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. In de week erop volgen de 10 –
minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7.
De gesprekken zijn nog een laatste maal via Google Meet of telefonisch. We gaan ervan uit dat we u
in het nieuwe schooljaar weer op school kunnen uitnodigen.
Hieronder de link waarmee u zich kunt inschrijven voor het 10 – minutengesprek.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nGdYzneQRbDMw65OA1h22-uFTF4EYOd00Glfqy397Q/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 – minutengesprek worden doorgesproken. Graag ontvangen we een
ondertekende versie van het handelingsplan de week erop weer retour.

Schoolreisjes
Aangezien het dit jaar niet lukt een schoolreisje naar bijvoorbeeld de
dierentuin of een pretpark te organiseren, zijn we op zoek gegaan naar
andere creatieve oplossingen om toch nog een gezellige dag met elkaar
te hebben zo aan het einde van het schooljaar. De groepen hebben het
volgende bedacht, zie hieronder in schema.
De kinderen kunnen het geld voor het schoolreisje inleveren bij de eigen
groepsleerkracht. Noteert u de data alvast in uw agenda. Vanuit de
leerkrachten ontvangt u t.z.t. meer informatie over de organisatie van
het schoolreisje.
Groep
1/2
3 en 4
5 en 6
7

Locatie
De Toekan
Havelteberg
Appelscha
Klimbos Appelscha

Datum
2 juli
5 juli
1 juli
1 juli

Kosten per leerling
€2,€7,50
€10,€15,-

Ouderportaal
Al velen van u hebben het Ouderportaal geactiveerd. We hopen dat ook de overige ouders dit nog
gaan doen. We zullen u allen nogmaals een mail sturen met daarin de activatielink.
Heeft u hulp nodig bij het activeren, laat het ons weten!
Via het Ouderportaal kunt u in 1 app alle informatie over de school terugvinden!

