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Agenda 2020-2021
10 februari 2021
22 februari 2021
1 maart 2021
29/30 maart 2021
1 april 2021
6 en 8 april
Week van 9 november

Evaluatiedag -> GAAT NIET DOOR!! We verwachten de kinderen deze dag
gewoon op school.
Voorjaarsvakantie
Weer naar school!
Rapportgesprekken groepen 8
Rapport mee!
Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7
Start Schoolfruitproject – schoolfruitdagen: woensdag, donderdag en vrijdag

Directiepraat
Wat een feest! Naast dat de kinderen weer naar school mogen, kunnen ze ook nog samen genieten
van de sneeuw. Dit alles levert de meest prachtige plaatjes op. Meer foto’s op onze Facebookpagina
www.facebook.com/obsdetoekan en op onze website www.obsdetoekan.nl.

Gymles van meester Thai in de sneeuw!

Fancy Hoekstra

The Masked Reader
De goede antwoorden op de ‘Masked Reader’ hadden jullie nog van ons te goed. We hebben er vele
leuke reacties op mogen ontvangen. Maar liefst 22 kinderen (en misschien wel veel meer) hebben
een poging gedaan om de meesters en juffen te ontmaskeren.
Aalalyah en Elydjah wisten er maar liefst 16 goed te raden!! Echt heel knap!!
Goede antwoorden:
1. meester Marc
2. juf Lianne de Leeuw
3. juf Anja
4. juf Manon
5. juf Bianca
6. juf Nynke
7. juf Kelly
8. juf Susanna
9. juf Rouselle
10. juf Marieke
11. juf Lianne Felder
12. juf Linda
13. juf Fancy
14. meester Klaas
15. juf Betty
16. juf Betty
17. juf Tiny
Hieronder nog twee linkjes voor als je er nog geen genoeg van hebt. Twee voorlezende juffen, wie
raadt wie de juffen zijn? Mail je goede antwoord door naar info@obsdetoekan.nl!
https://youtu.be/sN9SrnBDgK4 - Superjuffie op kamp!
https://youtu.be/QTp5XXRIksk – De Gruffalo

Schoolfruit
Net als voor de kerstvakantie is er deze week op de woensdag, donderdag en vrijdag weer
schoolfruit!

Buurtsport

