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Agenda 2020-2021
30-09-2020
09-10-2020
12-10-2020 t/m 16-102020
19-10-2020

Start Kinderboekenweek
Einde Kinderboekenweek
Start herfstvakantie
Weer naar school

Nieuws van de OV - Posteractie!
Hebben jullie allemaal de poster uit de nieuwe
Ooststellingwerver bewaard?
Wie zijn of haar raam versierd en de poster daarbij ophangt kan
€ 100,- winnen voor onze school.
Daarnaast verloten wij als OV ook een prijsje onder de kinderen
van De Toekan die de poster hebben opgehangen en het raam
hebben versierd!
Doe je mee? Stuur dan een mailtje met een foto van het
versierde raam naar juf Fancy, info@obsdetoekan.nl

- Schaaktoernooi
- Kinderpostzegels

Directiepraat
Afgelopen vrijdag was het circustheater ‘Projecto Anagrama’ bij ons op bezoek met hun voorstelling
‘Kaft, blaadjes en letters’. De voorstelling was een eerste activiteit in het thema van de
Kinderboekenweek ‘En toen?’ Woensdagmorgen 30 september zullen we de Kinderboekenweek
officieel openen. De Kinderboekenweekcommissie heeft samen met het team volop leuke en
leerzame activiteiten voor de kinderen in de planning staan. We houden u van al dit op de hoogte
middels onze Facebookpagina www.facebook.com/obsdetoekan en onze website
www.obsdetoekan.nl.

Corona – Afgelopen vrijdag noemde minister De Jonge dat kinderen onder de 13 jaar met milde
klachten zich niet meer hoeven te testen. Ook kunnen zij met deze milde klachten ‘gewoon’ weer
naar school.
Hieronder de richtlijnen van het RIVM op een rijtje.

Voor kinderen in het basisonderwijs geldt:








Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn),
of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de
basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een
nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts
heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven.
Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid
of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur
over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is.
Neem dan contact op met de huisarts.
Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het
huishouden thuis. Krijgt het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.
Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege
corona of krijg je een notificatie met de Coronamelder-app, dan gelden voor kinderen tot en
met 12 jaar de bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor
iedereen ouder dan 12 jaar geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na
melding van de coronamelder-app 10 dagen thuis moeten blijven (quarantaine).

Schaaklessen – De organisatie van het Remco Heite Schaaktoernooi is
bezig met een inventarisatie of er kinderen zijn die willen meedoen
aan het Schaaktoernooi en/of er kinderen zijn die belangstelling
hebben voor schaaklessen. Lijkt het uw kind(eren) leuk om deel te
nemen aan het Schaaktoernooi? Laat het mij weten door een mailtje
te sturen naar info@obsdetoekan.nl.
* Op dit moment is het nog niet voldoende duidelijk op welke wijze het
georganiseerd gaat worden. Uiteraard zal er rekening gehouden
worden met de regels en afspraken omtrent Corona.

Fancy Hoekstra

Onderwerp: Junior energiecoach (voor de
groepen 3 t/m 8)
Speciaal voor kinderen en hun ouders
hebben we een superleuke actie!
Via de school hebben we u en uw kinderen
uitgenodigd om het spel Junior
Energiecoach te spelen.
Voor de kinderen is het een leuk en
spannend spel. Voor u betekent het
hopelijk een lagere energierekening. Wij
willen graag dat zoveel mogelijk kinderen
uit Ooststellingwerf hieraan meedoen.
Helpt u mee?

Uw kind kan zich opgeven tot uiterlijk 27
september 2020 via
www.juniorenergiecoach.nl

CO2-neutraal
De gemeente Ooststellingwerf wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Het betekent dat we dan net zoveel
energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. Het betekent ook dat alles wat je bespaart je dan
ook niet duurzaam hoeft op te wekken!
Dit alles kunnen we niet zonder onze inwoners. Daarom is er nu onder andere deze actie:
Thuisbesparen! Simpel Energiebesparen in huis.
Met vriendelijke groet,
Jan Gropstra
Namens gemeente Ooststellingwerf

Wetenschappelijk onderzoek – NCO en CBS
Alle scholen van Stichting Comprix leggen in het leerlingvolgsysteem gegevens vast over de
toetsresultaten van leerlingen. De overzichten die er met de toetsresultaten kunnen worden
gemaakt helpen ons om onderwijs af te stemmen. Ook in gesprekken die wij voeren met externen
zoals de Onderwijsinspectie leggen we toetsresultaten voor.
Stichting Comprix deelt ook toetsresultaten voor wetenschappelijk onderzoek en met instanties zoals
het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek en het NCO (Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs). Dit
vinden we belangrijk omdat het bijdraagt aan het verbeteren van ons onderwijs en van het onderwijs
in heel Nederland. Het beschikbaar stellen van toetsresultaten is daarom een gerechtvaardigd
belang.
De uitwisseling van toetsresultaten vindt altijd geanonimiseerd plaats. De uitgewisselde gegevens
zijn nooit herleidbaar tot een naam of een leerling. De AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) heeft als doel om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen.
Toetsresultaten zijn echter geen persoonsgegevens. Dit betekent dat wij ook geen toestemming aan
ouders vragen voor deze uitwisseling.
U kunt wel bezwaar maken tegen het uitwisselen van toetsresultaten van uw eigen kind. Uw bezwaar
kunt u kenbaar maken aan de directeur van de school.
Wilt u meer weten over het wetenschappelijke onderzoek en de uitwisseling van toetsgegevens,
neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming bij de Stichting Comprix.
Sjoerd.bonnema@comprix.nl

Bruna ‘Sparen voor de schoolbieb”
Wanneer u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt bij de Bruna ontvangen wij als school
graag het bonnetje.
Van alle ingezamelde kassabonnen mogen we als school 20% gratis kinderboeken uitzoeken. Hoe
leuk is dat!

Kinderpostzegelactie 2020
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020, van 23 t/m 30 september, zetten basisscholieren zich in om
kinderen te helpen aan een veilig thuis. Vanaf woensdag 23 september mogen de kinderen van groep
8 starten met de verkoop van kinderpostzegels. Al bijna 100 jaar zet de Stichting Kinderpostzegels
Nederland zich met deze actie in voor kwetsbare kinderen. In 1924 is de kinderpostzegelactie
ontstaan na de Spaanse griep, waarbij veel kinderen wees werden. Daarom laten we ons ook nu niet
uit het veld slaan. Ruim honderdduizend kinderen zetten zich ook dit jaar, zelfs tijdens de pandemie,
in voor andere kinderen!
Uiteraard willen we de kinderen veilig op pad laten gaan. Met de geldende maatregelen zijn er
daarom diverse manieren ontwikkeld om zowel fysiek als digitaal langs de deuren te gaan.
Kortom, de kinderen komen dit jaar sowieso langs voor de Kinderpostzegelactie; fysiek aan de
deur of, als zij daarvoor kiezen, met een heuse persoonlijke videoboodschap! Hoe de kinderen
dit jaar langskomen, leest u hieronder:
1. Persoonlijke videoboodschap
Stichting Kinderpostzegels gaat digitaal! Voor het eerst krijgen kinderen dit jaar de mogelijkheid
om de producten van de Kinderpostzegelactie met een persoonlijke videoboodschap digitaal te
verkopen. Zoals u van Stichting Kinderpostzegels Nederland kunt verwachten, zorgen zij ervoor
dat deze manier van verkopen door basisschoolleerlingen voldoet aan alle mogelijke
privacyregels. Via een persoonlijke pagina kunnen kinderen hun eigen videoboodschap
opnemen en deze doorsturen naar familie, vrienden en kennissen. Bovendien kunnen zij via hun
persoonlijke pagina de bestellingen en verkopen overzichtelijk bijhouden. Dus hoe leuk is het als
er bestellingen binnen komen via de verstuurde videoboodschappen!

2. Verkoop – box
Ieder jaar stemt het straatbeeld vrolijk
door kinderen die langs de deuren gaan
om producten van de Kinderpostzegelactie
te verkopen. En wie kent de bekende
deurzegels op de deuren niet? Ook dit jaar
zullen de kinderen van deur tot deur gaan.
Maar met gepaste afstand! Vanwege de
geldende 1,5 meter maatregel kunnen de
kinderen dit jaar op pad met een speciaal
ontworpen verkoopbox.

Voor meer informatie over de Kinderpostzegelactie ga naar: www.kinderpostzegels.nl

