‘HET TOEKANNIEUWS’
Schooljaar 2020/2021 – 05-10-2020
Nummer: 05
In dit nummer o.a.:
- Agenda
- Directiepraat

- EU Schoolfruit
- Buurtsport

`

- Trakteren
- Techniek Tastbaar

Agenda 2020-2021
09-10-2020
12-10-2020 t/m 16-102020
19-10-2020
Week van 9 november

Einde Kinderboekenweek
Start herfstvakantie
Weer naar school
Schoolfruit (dagen zijn nog niet bekend)

Wecycle
Binnen de school staan weer twee grote inzameldozen waarin
de kinderen kleine afgedankte apparaten kunnen inleveren.
De Wecycle actie duurt tot medio november.

Techniek Tastbaar – groepen 6, 7 en 8
Het techniekevenement ‘Techniek Tastbaar’ is tot nader orde
uitgesteld. Het evenement gaat dus niet door op 6 november dit
kalenderjaar. Zodra er meer duidelijkheid is over een nieuwe
datum laten we u dat weten.

EU Schoolfruit
We doen weer mee met het Schoolfruitproject.
Dat betekent dat de kinderen in de week van 9
november drie maal in de week fruit op school
krijgen. Deze dagen hoeven de kinderen dan in
principe geen fruit mee te nemen naar school.
Het schoolfruitproject loopt t/m 16 april.

Directiepraat
Afgelopen woensdag hebben we de Kinderboekenweek officieel geopend. In alle groepen en zelfs
tijdens de gymlessen wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het thema van de
Kinderboekenweek, namelijk ‘En toen?’
Wat stond er zoal op de planning?
• Elke, onze leesconsulente komt in alle groepen langs om de Boekenkring te presenteren.
Voortaan zullen we in de groepen 3 t/m 8 iedere laatste vrijdag van de maand een
Boekenkring doen in de groepen. De kinderen mogen tijdens de Boekenkring iets vertellen
over een boek dat ze hebben gelezen. Op deze wijze komen kinderen in aanraking met veel
boeken en hopen we uiteindelijk dat de kinderen enthousiast worden om (nog) meer te
lezen.
• Vandaag hebben we na een uiterst zorgvuldige voorbereiding (En dat was zeker op te
merken bij de start, alles liep gesmeerd!) het tutorlezen opgestart. Oudere kinderen lezen
samen met jongere kinderen.
• Voorrondes van de voorleeswedstrijd in de groepen 4 t/m 8. A.s. donderdag is de finale,
spannend!
• In alle groepen werd naast taal, lezen en schrijven over het thema ook aandacht besteed aan
een creatieve activiteit en een bewegingsactiviteit. Zo werd er o.a. geweven.
Aan het einde van de week zal iedere groep een filmpje
maken waarin ze presenteren wat ze allemaal gedaan
hebben in het kader van de Kinderboekenweek!

De openingsact van het Vrijstatig Volkje! Ondanks het
jammer was dat er minder interactie met de kinderen
mogelijk was, hebben ze de kinderen een prachtig beeld
gegeven van de wijze waarop ze in de middeleeuwen
muziek maakten en dansten. Bedankt!!

Teammededelingen – De afgelopen twee weken hebben we te maken gehad met een aantal
afwezige collega’s. In de eerste plaats Laura i.vm. haar bruiloft. Geweldig dat we Laura ook nog even
op school mochten ontvangen samen met haar man Allard. ‘Wat waren ze mooi!’ Beiden slaagden
met vlag en wimpel tijdens de liefdestest in de grote zaal.
Leonie is de afgelopen twee weken alleen op de donderdag
aanwezig geweest in groep 5 i.v.m. privé – omstandigheden. Ze
werd vervangen door Jorn Nieuwenhout. Jorn valt dit jaar wel
vaker in bij ons op school. We zijn heel tevreden over zijn
kwaliteiten voor de groep. Leonie is op dit moment gelukkig weer
aanwezig op de maandag, dinsdag en donderdag.
Jasmijn was afgelopen woensdag geveld door migraine. Gelukkig
was het met een dagje weer over!
Marc moest afgelopen donderdag en vrijdag thuis blijven. Zijn
zoon van 14 had koorts. Gelukkig had zijn zoon een negatieve test
en was Marc vandaag weer aanwezig voor de groep. Marc is
donderdag en vrijdag vervangen door Birte Verra. Ook Birte Verra
is geen onbekend gezicht binnen de school.

Onze collega Jos wordt op de donderdagen nog vervangen door Martzen. Gelukkig zien we Jos
alweer steeds vaker in het schoolgebouw. Hoewel het haar nog niet lukt voor de groep te staan,
geniet ze met volle teugen van de activiteiten die ze begeleid in het kader van de Kinderboekenweek.
Tot slot onze collega Elly. Elly ondergaat nog steeds behandelingen voor de kanker die ze heeft.
Buiten dat gaat het goed met Elly. De tussentijdse scans en onderzoeken laten goede resultaten zien.
Dat soort berichten zijn ontzettend fijn om te horen voor Elly en haar familie in de eerste plaats,
maar zeker ook voor ons!
Corona – De maatregelen rondom Corona zijn opnieuw aangescherpt. Als team van het IKC
Wolderwijs zouden we het om die reden prettig vinden wanneer alle bezoekers van het IKC een
mondkapje dragen in het vervolg.
Traktaties – Denkt u er allen tevens aan dat trakteren uitsluitend is toegestaan wanneer de traktatie
verpakt is?

Leerlingenraad – Afgelopen donderdag heb ik voor het eerst mogen vergaderen met de nieuwe
leerlingenraad. We hebben o.a. gesproken over de volgende onderwerpen.
Het plein – ‘Wat vinden de kinderen van de inrichting van het schoolplein? Wat zouden ze liever
anders zien? Waar zijn ze heel blij mee?’ De kinderen van de leerlingenraad leggen deze vraag voor
aan alle groepen.
Het tv – programma ‘Dit is Holland’ – De Toekan
komt op de nationale televisie! Er wordt dit
schooljaar een nieuw tv – programma gemaakt,
namelijk ‘Dit is Holland’. Ons is gevraagd hierin een
rol te spelen. We mogen tijdens het programma
onze school in plusminus 2 minuten presenteren.
Dit lijkt best kort, echter een tv commercial duurt
doorgaans niet langer dan 30 seconden. De
kinderen mogen mee regisseren en mee
presenteren.
We hebben de kinderen van de leerlingenraad de
vraag gesteld ‘Wat willen jullie laten zien over De
Toekan? Wat moet er straks gefilmd worden, zodat
alle mensen in Nederland een goed beeld hebben
van onze school’.
De kinderen gaan ook hiervoor de groepen bij langs
om te horen wat de kinderen hierover te vertellen
hebben.
KiVa – De kinderen hebben aangegeven tevreden te zijn met KiVa. Ze noemen dat ze de KiVa lessen
erg leuk vinden. Dat is voor ons als team fijn om te horen!
Binnenkort komen we opnieuw bijeen om verder te spreken over o.a. bovenstaande onderwerpen!
Deze week sluiten we de Kinderboekenweek af. Wanneer we een opening en afsluiting normaal
organiseren met de aanwezigheid van de ouders/verzorgers, doen we dit nu zonder. En ondanks we
dit ontzettend jammer vinden, kunnen we op deze wijze dit soort feestelijkheden gelukkig wel blijven
organiseren voor de kinderen. En daar doen we het in de eerste plaats natuurlijk ook voor!

Namens het team van De Toekan wens ik u allen alvast een fijne
herfstvakantie! Blijf gezond!
Fancy Hoekstra

KiVa
Inmiddels zijn we al bezig met het tweede thema uit de KiVa map.
In de groepen 1 t/m 4 staat het nieuwe thema in het teken van “gevoelens”.
In dit thema leren jullie kinderen wat gevoelens (emoties) zijn. Iedereen heeft de basisemoties wel
eens ervaren, maar het begrijpen en onder woorden brengen hiervan is nog lastig! Door middel van
verhaaltjes, spelletjes en oefeningen gaan we hier aan werken. Uiteindelijk leren ze gevoelens te
herkennen bij zichzelf én anderen.
In de groepen 5 t/m 8 staat het nieuwe thema in het teken van “In de groep”.
In dit thema leren jullie kinderen dat iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen. In de ene
groep voel je je fijn en in de andere misschien niet. Soms gedraag je je in een groep anders dan je
eigenlijk zou willen. Dit heet groepsdruk. Door middel van verschillende oefeningen ervaren jullie
kinderen hoe groepsdruk werkt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de verschillende rollen in
een groep. Welke rol vervul jij? Waaraan merk je dat?

Buurtsport – activiteiten in de herfstvakantie

