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- Agenda
- Wie zit waar enz.

- Directiepraat
- Laatste schooldag

- Formatie

Agenda 2021-2022
14 juli 2022
15 juli 2022
29 augustus 2022

Laatste schooldag viering
Start zomervakantie
Eerste schooldag nieuwe schooljaar 2022-2023

Laatste schooldag viering
Op 14 juli vieren wij een feestje i.v.m. de laatste schooldag. In de ochtend gaan we een Vossenjacht
doen en in de middag krijgen de kinderen een theatervoorstelling te zien, nemen ze op het plein
afscheid van de kinderen van groep 8, juf Nynke, juf Bianca, Juf Tiny, juf Chantal, juf Leonie en juf
Fancy en sluiten ze tot slot het schooljaar met hun eigen juf of meester af in de groep.
De pauzehap en lunch wordt deze dag verzorgd door de
Oudervereniging. De kinderen hoeven dus in principe niets mee te
nemen van huis. Het lijkt er wel op dat het volgende week warm gaat
worden. In dat geval is een extra beker drinken van huis wel fijn.
De kinderen worden net als anders tussen 8.25 uur en 8.30 uur op
school verwacht en zijn ook net als anders om 14.30 uur vrij.

Laatste schooldag viering – extra informatie voor specifiek de ouders van groep 8
Twee weken geleden hebben we tijdens de afscheidsavond, waarin de kinderen een prachtige
musical hebben laten zien, al een beetje afscheid genomen van groep 8. Aangezien het donderdag 14
juli de echt officiële laatste schooldag voor de kinderen van groep 8 is, willen we daar samen met alle
kinderen en collega’s van De Toekan, maar ook met u als ouder/verzorger van groep 8 daar in de
middag nog een moment stil bij staan. We nodigen u dan ook uit op donderdagmiddag 14 juli tussen
13.30 uur en 13.50 uur op het schoolplein aanwezig te zijn, zodat u bij dit speciale afscheidsmoment
aanwezig kunt zijn. Daaropvolgend kunt u als ouder nog afscheid nemen van de leerkrachten.
Let op: De kinderen van groep 8 zijn deze dag om 14.00 uur vrij.

Directiepraat
Afgelopen week hebben onze collega’s Bianca v/d Akker en Leonie Okken een baan elders
geaccepteerd. Bianca zal het volgende schooljaar op obs De Heidepolle gaan werken. Leonie gaat het
volgende schooljaar als IKC directeur aan de slag bij Kits Primair. Beide hebben heel veel zin in hun
nieuwe uitdaging. Ondanks we het heel erg jammer vinden dat we Bianca en Leonie als collega’s op
De Toekan zullen gaan missen, willen we ze wel ontzettend veel plezier en succes wensen!
We begrijpen dat dit nieuws voor u, net als voor ons zo aan het einde van het schooljaar, wel even
schakelen is. Het plotselinge vertrek van beide collega’s zorgde namelijk wel voor enkele ‘gaten’ in
ons formatieplaatje. De afgelopen dagen hebben we gekeken hoe deze weer op te vullen. Na een
aantal gesprekken met mensen van buiten de school en een aantal gesprekken met eigen collega’s
hebben we gisteren het formatieplaatje naar alle tevredenheid definitief kunnen maken.
Hieronder dan ook voor u het aangepaste formatieplaatje.

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3
Groep 4
Groep 5a
Groep 5b
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7
Groep 8a

maandag
Laura
Rouselle
Kelly
Marijke
Marieke
Lianne
Jasmijn
Betty
Anja
Manon
Marc

dinsdag
Laura
Manon
Rouselle
Marijke
Marieke
Tini
Jasmijn
Betty
Anja
Linda
Marc

woensdag
Laura
Manon
Kelly
Marijke
Marieke
Tini
Jasmijn
Betty
Dirk
Linda
Marc

donderdag
Rouselle
Manon
Kelly
Laura
Lianne
Tini
Jasmijn
Betty
Anja
Linda
Susanna

vrijdag
Laura
Manon
Kelly
Marijke
Marieke
Tini
Jasmijn
Lianne
Anja
Linda
Marc/Susanna

Groep 8b

Tim

Renate

Tim

Tim

Tim

In bovenstaande plaatje twee voor u onbekende namen. In groep 5a Tini Boonstra. Tini is een
ervaren leerkracht, die de afgelopen jaren werkzaam is geweest op de Twirrewyn in Donkerbroek.
Tini heeft ontzettend veel zin om het volgende jaar het team van De Toekan te komen versterken.
Welkom Tini!
In groep 8 zal Renate Kroes de dinsdag voor haar rekening nemen. Renate heeft het afgelopen
schooljaar een aantal maal bij ons ingevallen op school. We hebben Renate ervaren als een hele
enthousiaste en fijne leerkracht voor de kinderen en het team. Renate is klaar met haar PABO
opleiding en gaat het volgende schooljaar Orthopedagogiek studeren. In haar agenda is in ieder geval
ruimte om tot 1 februari 2023 de vervanging in groep 8b te verzorgen. We zijn hier heel erg blij mee!
Fancy Hoekstra

Vakantieplanning 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Evaluatiedag team
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag / Pasen
Koningsdag / Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Evaluatiedag team + extra vrije dagen
Zomervakantie

17-10-2022 t/m 21-10-2022
26-12-2022 t/m 06-01-2023
08-02-2023
27-02-2023 t/m 03-03-2023
07-04-2023 t/m 10-04-2023
26-04-2023 t/m 05-05-2023
18-05-2023 t/m 19-05-2023
29-05-2023
21-06-2023 t/m 23-06-2023
21-07-2023 t/m 01-09-2023

Wie zit waar – een aangepaste versie

KO = Kinderopvang ‘Villa Sprankel van Voor dag en Dou’
PSG = Peuterspeelgroep ‘De Krullevaar van Scala Welzijn’
1/2a = groep 1/2a
1/2b = groep 1/2b
1/2c = groep 1/2c
3 = groep 3
4 = groep 4
5a = groep 5a
5b = groep 5b
6a = groep 6a
6b = groep 6b
7 = groep 7
Onze groepen 8 zijn gehuisvest op het Toekan College in het Stellingwerf College.

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.
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.
Inloopmoment kleutergroepen
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 26 sept
14.10-14.30
Dinsdag 25 okt
14.10-14.30
Woensdag 23 nov
11.55-12.15
Donderdag 15 dec
14.10-14.30

Groep 1/2b
Dinsdag 27 sept
14.10-14.30
Woensdag 26 okt
11.55-12.15
Donderdag 24 nov
14.10-14.30
Vrijdag 16 dec
11.55-12.15

Groep 1/2c
Woensdag 28 sept
11.55-12.15
Donderdag 27 okt
14.10-14.30
Vrijdag 25 nov
11.55-12.15
Maandag 19 dec
14.10-14.30

Gymrooster 2022-2023
Dinsdag
groep 5a
groep 5b
groep 6a
groep 6b
groep 8a
groep 7
groep 8b
Woensdag
groep 4
groep 1/2a
groep 1/2b
groep 1/2c
groep 3
Donderdag
groep 5b
groep 5a
groep 6b
groep 6a
groep 7
groep 8b
groep 8a
Vrijdag
groep 4
groep 1/2* -> week 1: groep 1/2a – week 2: groep 1/2b – week 3: groep 1/2c – etc.
groep 3
Rots & Water training
*Handig voor de ouders van de groepen 1/2. Woensdag moeten alle kinderen hun gymtas mee
nemen naar school. De leerkrachten geven dan vervolgens aan of de tas woensdag weer mee naar
huis gaat of dat deze nog mag blijven hangen voor de extra gymles op vrijdag.

Wieletjesdag
Iedere vrijdag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 wieletjesdag. De kinderen uit de groepen
1/2 hebben voortaan wieletjesdag op de dinsdag. I.v.m. de gymlessen komt dit beter uit in de
planning en hebben de kinderen meer tijd om te genieten van hun wieletjesdag.

