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Agenda 2020-2021
8 juli 2021
23 augustus 2021
6 t/m 9 september 2021
8 september 2021
1 oktober 2021
6 oktober 2021
12 oktober 2021
15 oktober 2021
16 oktober 2021

Datum gewijzigd: Laatste schooldag viering!
14.30 uur start zomervakantie!
Weer naar school
Kick – off event KiVa ‘Samen maken we er een fijn IKC van’
Omgekeerde LOL gesprekken
LOL -> leerling / ouder / leerkracht
Studiedag team (KiVa training) – kinderen groepen 1 t/m 8 vrij!
Sponsorloop IKC Wolderwijs
Start Kinderboekenweek
Thema – avond Lezen
Discofeest ter afsluiting van de Kinderboekenweek
Start herfstvakantie

Directiepraat
Afscheid groep 8 – Het was fijn dat we op de valreep toch nog samen met de kinderen en ouders
afscheid konden nemen van onze groepen 8a en 8b. Voor een aantal ouders betekende dit afscheid
ook een einde aan een basisschooltijdperk. Hadden we graag nog de hand geschud en teruggeblikt,
gaat dat nu niet lukken. Wel willen we deze ouders nog specifiek bedanken voor hun betrokkenheid
en de fijne samenwerking. Als team hebben we dit in ieder geval zo ervaren met elkaar, wij hopen
dat dit wederzijds is geweest. Een groet voor u allen namens het team en wellicht komen we elkaar
nog weer eens tegen in de toekomst.

Afscheid klasbord – Na deze week nemen we officieel afscheid van Klasbord en stappen we geheel
over naar ons Ouderportaal. U zult dus na de zomervakantie alleen nog schoolse berichten
ontvangen in het Ouderportaal of via de mail vanuit Parnassys. Heeft u het Ouderportaal nog niet
geactiveerd, laat het mij gerust weten. Ik zal u dan een nieuwe activatielink mailen. Ook wanneer het
activeren niet lukt, neemt u dan contact met ons op. We helpen u graag!
Jaarplan – Voor het komende schooljaar hebben we, mede dankzij de NPO gelden, hele mooie
plannen kunnen maken. Hieronder delen we alvast een aantal van deze plannen.
LOL gesprekken – Het komende schooljaar willen we driemaal in het jaar LOL gesprekken voeren. LOL
staat voor leerling/ouder/leerkracht. Voor de gesprekken nodigen we niet alleen u als ouder uit,
maar ook uw kind(eren). De gesprekken zullen weer fysiek op school plaatsvinden. Na de zomer
starten we met de omgekeerde oudergesprekken. Tijdens dit gesprek staat niet het rapport centraal,
maar het welbevinden van uw kind. De bedoeling is dat de leerkracht uw kind zo goed mogelijk leert
kennen, zodat uw kind zich prettig voelt bij de leerkracht in de groep. Dit laatste is namelijk de basis
om te komen tot leren.
Portfolio’s / BLP* -> We willen de portfolio’s een nieuwe impuls geven door deze te koppelen aan de
leerspieren van BLP. Als team zullen we hiervoor het komende schooljaar een aantal momenten
begeleid worden door Anton de Vries van Stenden University.
*BLP staat voor Building
Learning Power. Een grote
ambitie van Building Learning
Power (BLP) is om bij
kinderen het lerend vermogen
helpen te verbeteren, zowel
op school als daar buiten. Het
gaat over het creëren van een
cultuur in de klaslokalen en in
de school meer algemeen.
BLP gaat uit van het aanleren
van leerspieren, die de
kinderen kunnen toepassen
bij het leren in de school en
daarbuiten.

Aanschaf nieuwe methodiek kleutergroepen – In de kleutergroepen
zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe methodiek voor in de
kleutergroepen. We zijn enthousiast over de nieuwe versie van
Piramide. Het komende schooljaar zullen we eerst een aantal
thema’s gaan uitproberen voordat we tot aanschaf over gaan. Daarbij
zullen we kijken of er nieuwe materialen aangeschaft moeten
worden voor in de kleutergroepen of voor buiten op het plein.

Blink Lezen en Blink Wereldoriëntatie – Na de zomer zullen we starten met de methode Blink Lezen
gekoppeld aan de methode Blink Wereldoriëntatie. Bent u nieuwsgierig naar de methode? Neem dan
eens een kijkje op www.blink.nl.

Update schoolbibliotheek – Voor iedere groep hebben we een flink bedrag gereserveerd voor de
aanschaf van nieuwe boeken in de schoolbibliotheek. We proberen hiermee het leesplezier te
vergroten door een aansprekend aanbod.
KiVa – Het komende schooljaar zullen we aan de start een kick – off event organiseren waarin we
samen met de kinderen een start geven aan KiVa binnen het IKC. ‘Samen maken we er een fijn IKC
van!’
Thema – avond – Het komende schooljaar hopen we twee themavonden te kunnen organiseren. De
eerste thema – avond, die geheel in het teken zal staan van lezen, staat gepland in oktober. We
zullen u dan ook iets vertellen over de nieuwe methoden Blink Lezen en Blink Wereldoriëntatie.
In de Schoolgids die in de eerste schoolweek met u gedeeld zal worden, staan alle plannen voor het
komende schooljaar beschreven. Ook kunt u in de Schoolgids een evaluatie vinden over de
ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar.
In dit Toekannieuws nogmaals alle informatie die voor u als ouder belangrijk is om te weten voor de
start van het nieuwe schooljaar. Heeft u nog vragen voor ons of is er nog iets onduidelijk laat het ons
dan gerust weten.
Morgen hebben we nog een feestelijke dag met de kinderen ter afsluiting van het schooljaar. In de
ochtend staan er diverse activiteiten op het programma en in de middag gaan we genieten van
diverse playbackacts. ‘Wij hebben er al zin in!’

Voor nu wens ik u allen alvast, ook namens het
team, een hele fijne zomervakantie!
Fancy Hoekstra

Gymrooster Obs De Toekan 2021-2022
Dinsdag:
08.35 – 09.30 -> groep 6
09.30 – 10.15 -> groep 5a
10.15 – 11.00 -> groep 5b
11.00 – 11.45 -> groep 7a
12.15 – 13.00 -> groep 7b
13.00 – 13.45 -> groep 8b
13.45 – 14.30 -> groep 8a
Woensdag:
08.35 – 09.30 -> groep 4a
09.30 – 10.25 -> groep 4b
10.25 – 11.25 -> groep 3
11.45 – 12.15 -> R&W
Donderdag:
08.35 – 09.30 -> groep 6
09.30 – 10.15 -> groep 5a
10.15 – 11.00 -> groep 5b
11.00 – 11.45 -> groep 7b
12.15 – 13.00 -> groep 7a
13.00 – 13.45 -> groep 8a
13.45 – 14.30 -> groep 8b
Vrijdag:
08.35 – 09.20 -> groep 4a/4b
09.20 – 10.10 -> groep 1/2a
10.10 – 11.00 -> groep 1/2b
11.00 – 11.50 -> groep 1/2c

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
9.45 uur
Groep 4
9.45 uur
Groep 5
10.00 uur
Groep 6
10.00 uur
Groep 7
10.15 uur
Groep 8
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
11.45 uur
Plein voor
Groep 4
11.45 uur
Plein achter
Groep 5
12.00 uur
Plein voor
Groep 6
12.00 uur
Plein achter
Groep 7
12.15 uur
Plein voor
Groep 8
12.15 uur
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

