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- Agenda
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- Directiepraat
- Discofeest

- KiVa

Agenda 2021-2022
13 oktober 2021
15 oktober 2021
16 oktober 2021
8 november 2021
9 november 2021
3 december 2021
23 december 2021
25 december 2021 t/m 9
januari 2022
15 november t/m 18 april

Discofeest ter afsluiting van de Kinderboekenweek –
peuters en de groepen 1 t/m 4 (tijden volgen)
Discofeest ter afsluiting van de Kinderboekenweek –
groepen 5 t/m 8 (tijden volgen)
Start herfstvakantie
Fietscontrole groepen 5 t/m 8
Donkere dagen feest – 18.00 uur – 19.00 uur
Meer info hierover in het volgende Toekannieuws.
Sinterklaasfeest
Kinderen groepen 1 t/m 8 om 12.00 uur vrij!
17.00 uur Kerstfeest De Toekan – meer info volgt later.
Kerstvakantie
Schoolfruitproject

Inloopmoment kleutergroepen 2021-2022
Oktober
November
December
Januari

Groep 1/2a
Dinsdag 12 okt
14.10-14.30
Woensdag 24 nov
11.55-12.15
Donderdag 16 dec
14.10-14.30
Vrijdag 21 januari
14.10-14.30

Groep 1/2b
Woensdag 13 okt
11.55-12.15
Donderdag 25 nov
14.10-14.30
Vrijdag 17 dec
11.55-12.15
Maandag 17 januari
14.10-14.30

Groep 1/2c
Donderdag 14 okt
14.10-14.30
Vrijdag 26 nov
11.55-12.15
Maandag 13 dec
14.10-14.30
Dinsdag 18 januari
14.10-14.30

De thema – avond ‘Lezen’ zal morgenavond niet doorgaan
vanwege te weinig belangstelling.

Directiepraat
Wat kunnen we met elkaar terugkijken op een aantal leuke, sportieve en leerzame activiteiten de
afgelopen periode met de kinderen. O.a. de hilarische run (de kinderen vonden het prachtig om de
juffen en meester te zien strijden tegen elkaar), gevolgd door de sponsorloop (wat hebben de
kinderen ontzettend hun best gedaan zoveel mogelijk rondjes te lopen), de opening van de
Kinderboekenweek en diverse activiteiten in de groepen die in het teken van het thema van de
Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’ stonden. De komende week zal o.a. de voorleeswedstijd nog
gehouden worden en sluiten we de Kinderboekenweek af met een Discofeestje. In deze nieuwsbrief
alle info over het discofeestje nogmaals op een rijtje voor u.

Thema – avond ‘Lezen’- Helaas hebben we moeten besluiten de thema – avond ‘Lezen’ niet door te
laten gaan. We gaan de komende periode nadenken op welke andere wijze we u kunnen betrekken
en enthousiasmeren over dit onderwerp.
Schoolfruit – Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor het Schoolfruitproject. Dat betekent dat
we vanaf week 46 t/m week 16 iedere week drie dagen voor het fruit van de kinderen zorgen. De
afgelopen jaren hebben we ervaren dat de meeste kinderen het schoolfruit zeker wel konden
waarderen en dat de kinderen ook fruit leerden kennen die ze nog niet eerder hadden geproefd.
Meer informatie over het schoolfruitproject in de volgende nieuwsbrief.
Herfstvakantie – De weken na de zomervakantie zijn
omgevlogen en volgende week is het dan ook alweer
herfstvakantie. Samen met het team wil ik u en alle
kinderen een hele fijne herfstvakantie wensen.
Geniet ervan!
Fancy Hoekstra

Discofeest!
Woensdagmiddag 13 oktober:
Kleuters -> 13.30 uur – 14.00 uur
Peuters -> 14.15 uur – 14.45 uur
Groepen 3 -> 15.00 uur – 15.30 uur
Groepen 4 -> 15.45 uur – 16.15 uur
Vrijdag 15 oktober:
Groepen 5 en 6 -> 17.30 uur – 18.15 uur
Groepen 7 -> 18.30 uur – 19.15 uur
Groepen 8 -> 19.30 uur – 20.15 uur
Het Discofeest zal gehouden worden in de grote zaal van het IKC Wolderwijs. De kinderen mogen
uiteraard allemaal verkleed komen! Tijdens het Discofeest zijn de leidsters en leerkrachten van de
kinderen aanwezig.
Belangrijk! In verband met een korte wisseltijd willen wij het halen en brengen als volgt organiseren.
Brengen
U mag uw kind(eren) naar binnen brengen in de grote zaal. Daar kunt u even
rondkijken en vervolgens afscheid nemen.
Halen
U wacht op het plein tot uw kind(eren) door de leidsters/leerkrachten naar buiten
wordt gebracht. U hoeft dus niet naar binnen om uw kind op te halen.

KiVa – Wat leren de kinderen?
Onderbouw ‘Wat is een fijne groep?’
Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen. In de ene groep voel je, je fijn en in de andere
misschien niet. Fijne groepen ondernemen samen activiteiten en er heerst een goede sfeer. Problemen
worden er samen opgelost! In het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken we naar manieren waarmee
we kunnen voorkomen dat er kinderen alleen over blijven en kunnen zorgen dat anderen ook
meedoen. ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de groep fijn is voor iedereen?’

Bovenbouw: ‘Wat is communicatie?’
Thema 3 staat in het teken van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Om betekenis te
kunnen geven aan iemands woorden is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar diegene zijn of
haar houding en gezichtsuitdrukking. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt. Jullie kinderen
oefenen met het uitbeelden en herkennen van emoties. Daarnaast leren ze ‘jij-taal’ om te zetten in ‘iktaal’ en dit toe te passen in verschillende situaties.

Parkeren
Namens onze buurtbewoners wil ik u vragen niet voor de in-/uitrit van hun woningen te parkeren,
zodat zij te allen tijde hun eigen oprit op en af kunnen rijden.
Alvast hartelijk dank namens alle buurtbewoners van de Weemeweg en de Hooge Esch!

Zo dus liever niet….

