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GROEPSACTIVITEITEN
Zwemmen groep 3 en 4
De kinderen van de groepen 3 en 4 krijgen om de week zwemles. Om ervoor te zorgen dat de kinderen
geconcentreerd kunnen zwemmen, bent u als ouder 5 minuten voor het einde van harte welkom om te
komen kijken, niet eerder. Bedankt voor uw medewerking!
Biebbezoek groep 3,
Bibliotheek Montferland heeft groep 3 uitgenodigd om op 18 september om 10.30 uur een bezoek aan de
bibliotheek te brengen. Het bezoek duurt een uur en sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek.
Tijdens het bezoek vertellen ze ook over de bibliotheek. Ouders zijn van harte welkom bij dit bezoek.
Groepsdoorbroken gezelschapsspelletjes spelen in de onderbouw
Kdv Zonnekinderen en de groepen 1/2a, 1/2b en groep 3 hebben gedurende het schooljaar drie momenten
geprikt waarop we samen spelletjes gaan spelen. Lijkt het u leuk om een keer (of vaker) een spelletje met
een groepje van ongeveer 4 kinderen te spelen, geef u dan op. Bij alle lokalen van de groepen hangt een
lijst met de data waarop we deze momenten gepland hebben. Dit mag dus één keer zijn, maar misschien
weet u al dat u alle momenten kunt. Ook opa’s en oma’s zijn natuurlijk van harte welkom.
De momenten die we gepland hebben zijn:
 woensdag 8 november
 woensdag 28 februari

woensdag 16 mei.
Het is altijd van 11:15 uur tot 12:00 uur.
Mocht u thuis zelf een leuk spelletje hebben, neem dit dan die dag mee. Dan hebben we nog wat te kiezen.
Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng’
Nog even en de landelijke Kinderboekenweek staat weer voor de deur. De kinderenboekweek start op
woensdag 4 oktober en eindigt op vrijdag 13 oktober.
We openen de Kinderboekenweek op woensdag 4 oktober met een gruwelijk leuke activiteit op het
schoolplein. Het is de bedoeling dat de kinderen deze dag ‘Gruwelijk Eng’ naar school toe komen. Natuurlijk
wel rekening houdend met onze jongste kinderen. Deze dag starten we 8.30 uur buiten op het schoolplein
en ook u bent daarbij van harte welkom. Er is deze dag geen inloop!
Tijdens deze periode zullen er verschillende activiteiten in en rondom de klas plaatsvinden. Denk aan:
leerkrachten die voorlezen in andere groepen, kinderen die verhalen schrijven, groepsdoorbroken werken en
natuurlijk heel veel lezen.
In de aula komt een ‘zwerfkastje’ met boeken te staan.
Heeft uw kind thuis een boek van goede kwaliteit die hij/zij niet meer leest, dan mag dit worden omgeruild
met een boek in het zwerfkastje.
Zo krijgt elk boek een 2e leven en wordt lezen gestimuleerd.
De Kinderboekenweek wordt op donderdagmiddag 12 oktober feestelijk afgesloten met een kleine
tentoonstelling voorzien van een gruwelijk lekker hapje en drankje. U bent vanaf 14.10 uur van harte welkom
om de tentoonstelling samen met uw kind te komen bekijken. U mag uw kind om 14.30 uur meenemen naar
huis.
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Wat speelt er op de BSO, het KDV en bij de Peuters van ons IKC
Oudercommissie
De oudercommissie is op zoek naar 2 leden. Op dit moment maakt alleen Sanne Emmens deel uit van de
Oudercommissie. Het zou fijn zijn als er 2 leden zich aanmelden. Het liefst een ouder van de Peuteropvang
en een ouder van het Kinderdagverblijf. U kunt zich aanmelden door te reageren op deze nieuwsbrief. Voor
vragen kunt u altijd terecht bij de Pedagogisch medewerksters.
Introductieavond
Tijdens de introductieavond vanavond zijn er geen Pedagogische medewerksters aanwezig. Bent u
nieuwsgierig hoe het op de groep gaat, of heeft u vragen, dan kunt u een afspraak maken om op de groep te
komen kijken. Dit geldt voor alle groepen; het KDV, de Peuteropvang en de BSO.
Herfstvakantie
Als u gebruik wilt maken van de opvang tijdens de herfstvakantie, dan kunt u dit voor 23 september
aangeven. Het is belangrijk dat we op tijd weten hoeveel kinderen er komen, dan kan er rekening mee
gehouden worden met het inroosteren van de Pedagogisch medewerkster en het aanbod kan afgestemd
worden.
Vragen over dagen, ruilen, uren enz.
Als u vragen heeft over dagen, ruilen of inzet van uren, dan willen wij u vragen om deze vragen via de mail
te stellen. Dit kan via ikcdetoorts@zonnekinderen.nl . De pedagogisch medewerksters willen u het juiste
antwoord geven, het is vaak druk op de groep en dan lukt dat niet altijd. Verder vinden ze het belangrijk dat
de aandacht vooral naar de kinderen op de groep gaat.
OUDERS
Schoolfotograaf
Zoals al in de eerste nieuwsbrief is aangegeven, zal op 22 september a.s. de schoolfotograaf weer
langskomen. De broertjes en zusjes die allemaal al op de Toorts zitten, zullen tijdens de schooldag al samen
op de foto worden gezet. Dit wordt door de ouderraad geregeld.
Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om broer-zus foto's te laten maken met broertjes en zusjes die
(nog) niet op de Toorts zitten. Om de wachtrij goed te stroomlijnen en drukte rondom de ingang van de
gymzaal te voorkomen, worden ouders die gebruik willen maken van deze mogelijkheid verzocht om zich om
half drie in de aula te melden. De verwachting is dat elke broer-zusfotoshoot ongeveer 5 minuten in beslag
zal nemen.
Startgesprekken
U kunt zich weer aanmelden voor een startgeprek over uw zoon/dochter. De leerkrachten hebben
verschillende tijden in digiduif aangegeven waaruit u kunt kiezen. Deze gesprekken vinden na schooltijd
plaats tot 17.30 uur. Onderstaande vragen kunt u gebruiken om het gesprek voor te bereiden:
 Hoe heeft uw kind de eerste schoolweken ervaren?
 Hoe zou u uw kind omschrijven?
 Waar is uw kind goed in?
 Is er iets in de thuissituatie veranderd?
 Wat wilt u nog kwijt over uw kind?
Facultatieve 10-minutengesprekken en 10-minutengesprekken
Vorig jaar zijn we gestart met de startgesprekken en hadden we in februari, na het eerste rapport de 10minutengesprekken. Zowel ouders, waaronder de MR, maar ook leerkrachten gaven aan dat er wel veel tijd
zat tussen de startgesprekken en de 10-minutengesprekken. We hebben er nu voor gekozen om facultatieve
10-minutengesprekken te houden. Deze vinden plaats van 27 november t/m 8 december. Deze gesprekken
zijn na schooltijd, tot 17.30 uur. U kunt zich t.z.t. weer inschrijven via digiduif, als u een gesprek wilt voeren.
Het kan ook zijn dat de leerkracht(en) u uitnodigen voor een gesprek, of vragen of u zich wilt inschrijven.
De 10-minutengesprekken na het eerste rapport zijn ’s avonds. Op maandagavond 5 maart en op
donderdagavond 8 maart. Hier kunt u zich t.z.t. weer voor inschrijven.
Na het tweede rapport in juni, is er ook altijd een mogelijkheid om met de leerkracht(en) in gesprek te gaan.
Dit kan dan volgens afspraak. Hier worden geen tijden voor in digiduif klaar gezet.
We willen benadrukken dat u niet op een gesprek moet wachten als u een vraag heeft of ergens mee zit.
Loop binnen en ga met ons in gesprek!
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Nieuws uit de MR (incl. pilot 5 gelijke dagen model)
Op iedere school kunnen ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid op school door middel van
een Medezeggenschapsraad (MR). Onze MR bestaat uit de personeelsleden Aafke Berends, Mieke Bongers
en Eva Bathe en de ouderleden Esther Wiendels, Carlo Kluitman en Martine Wenting.
Omdat Aafke Berends na de herfstvakantie start met een nieuwe baan, zal zij aftreden als MR lid. Binnen
het team van leerkrachten wordt gezocht naar opvolging. We gaan ervan uit dat we u rond de herfstvakantie
kunnen berichten wie het stokje van Aafke over zal nemen.
Daarnaast hebben we in algemene zin gesproken over aftreden binnen de MR. We hebben de afspraak
gemaakt dat er jaarlijks in april een ouderlid aftreed, met de mogelijkheid zich herkiesbaar te stellen. Dit
doen we om ook andere ouders gelegenheid te geven om zitting te nemen in de MR.
Tijdens de afgelopen MR vergaderingen bespraken we de opstart van het nieuwe schooljaar; een
enthousiaste en frisse start met een uiterst verdrietige en inktzwarte rand. Vanuit de MR hebben we binnen
ons kunnen steun gegeven aan meester Jeroen en zijn gezin. Gezamenlijk voorzagen wij de schoolgids
met opmerkingen en aanvullingen, zodat deze informatie aan het begin van het schooljaar correct en zo
volledig mogelijk met ouders gedeeld kan worden. U ontvangt deze gids dit jaar iets later dan gebruikelijk,
vanwege de turbulente start van het schooljaar.
Het 5 gelijke dagen model is al langere tijd onderwerp van gesprek binnen de MR. We hebben drie
mogelijkheden binnen de MR besproken om de lestijden in te vullen, zodat voldaan wordt aan de wettelijke
eisen (940 uur les per jaar). Op een rijtje gezet zijn dit:

-

Continu rooster:
o onze huidige lestijden
5 gelijke dagen model:
o ma t/m vr: van 8.30 tot 14.00
Hoorns model:
o Ma, di, do: van 8.15 tot 14.30
o Woe en vr: van 8.15 tot 12.30

De adviezen van de GMR, de directie en de richtlijnen/visie van SPO de Liemers zijn goed overwogen en
hierbij is gekeken naar bijvoorbeeld lestijden, belasting voor leerlingen, belasting voor leerkrachten (o.a.
taakbeleid) en organisatorisch beleid. SPO de Liemers en de directie hebben de wens uitgesproken om het
5 gelijke dagen model in te voeren m.i.v. het schooljaar 2018/2019. Om dit te kunnen doen is instemming
van de MR vereist. Wij willen de mening van ouders over het 5 gelijke dagen model graag meewegen. Om
ons standpunt in te nemen zal de MR een ouderraadpleging doen. U ontvangt van ons in november een
enquête waarin u kunt aangeven of u het (on)eens bent met de invoering van het 5 gelijke dagen model. De
MR hoort heel graag uw mening. Vult u daarom deze enquête alstublieft in!
Om uw keuze weloverwogen te kunnen maken, vindt in de periode maandag 23 oktober t/m vrijdag 3
november (de twee weken na de herfstvakantie) een pilot plaats. Gedurende deze twee weken zullen de
leerlingen naar school gaan op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. Zet u deze tijden in de agenda
en/of stem dit af met de opvang!
In de MR hebben we besproken wat we kunnen doen voor ouders die de opvang voor hun kind tussen
14.00 en 14.30 echt niet geregeld krijgen. Het team van leerkrachten heeft toegezegd hierbij te willen
helpen door bij toerbeurt deze kinderen op te vangen op school. Wanneer deze hulp voor u noodzakelijk is,
meldt u dit dan uiterlijk woensdag 11 oktober bij de leerkracht van uw kind.
Heeft u als ouder vragen, opmerkingen of tips over het schoolbeleid? Ziet u verbetermogelijkheden voor IKC
de Toorts? De MR hoort ze graag! U kunt ons aanspreken op school of mailen naar mr@detoorts.nl
Nieuwe stagiairs en stagiaires welkom!
Als opleidingsschool vinden we het erg belangrijk om jonge mensen op te leiden. We heten de volgende
studenten van harte welkom en wensen ze veel plezier op IKC De Toorts:
Groep
Graafschap College
1/2b Inge/Kim/Keshia

Chelsey ter Voert

3e jaar onderwijsassistente

Donderdag en vrijdag
7 sept t/m 2 februari

3

3 Mieke/Felix

Juliet Wels

2e jaar onderwijsassistente

Maandag en dinsdag
30 aug t/m 30 januari

Iselinge pabo
1/2a Tineke

Rinke Burger

2e jaars student

4 Mirjam

Emma Vermeulen

academisch 1ste jaars
studente

6 Aafke

Irma Slagmeulen

1ste jaars studente

7 Eva

Bas Kaal

1ste jaars student

Donderdag
start 11 sept t/m15 jan’17
Woensdag en donderdag
start 18 sept t/m15 jan’17
2 stageweken
Donderdag
start 18 sept t/m15 jan’17
Donderdag start 18 sept
t/m15 jan’17
2 stageweken

Symbion
Allemaal

Iedere 6 weken
krijgen we een
nieuwe groep met
studenten

3de jaars Maatschappelijke
extern begeleide stage

Hoofdluis
Gelukkig krijgen we steeds vaker een bericht van de ouders wanneer hun kind last heeft
van hoofdluis.
We kunnen op school hier op inspelen door een digiduifbericht te versturen en de
luizenpluisgroep uit te nodigen voor controle.
U kunt ervan op aan dat de naam van het betreffende kind alleen bij de luizenpluisgroep
bekend is en bij de leerkracht van deze leerling. Als uw kind lid is van een club, wilt u
daar dan ook melden dat u luizen gesignaleerd hebt?
Door uw meldingen zijn we nog steeds “schone” school.
Hartelijk dank hiervoor.

Kinderen na schooltijd op de speelplaats
Wij vinden het erg gezellig als kinderen na schooltijd op de speelplaats spelen. We willen hier wel duidelijke
afspraken over maken:
- We gaan ervan uit dat u als ouder/verzorger afspraken maakt of uw zoon/dochter direct naar huis
komt, of nog even mag spelen op de speelplaats.
- Er is geen toezicht van een pedagogisch medewerkster of leerkracht.
- Als de kinderen van de BSO of KDV buiten zijn, dan kan het zijn dat de kinderen gevraagd worden
om naar huis te gaan, i.v.m. het overzicht.
- Er mag niet in de ontdektuin gespeeld worden.
- Materiaal uit de schuur mag niet gepakt worden.
- Fietsen op de speelplaats is niet toegestaan.
- In principe is na schooltijd de school dicht, als kinderen naar het toilet moeten, dan mag en kan dit
incidenteel (er zijn helaas kinderen die er een spelletje van maken en de toiletten niet netjes achter
laten).
Bijlagen bij deze nieuwsbrief
- Cursus spelen met muziek
- Thema avond ‘Boze kinderen’
- Thema avond ‘Opvoeden buiten de lijntjes’

4

AGENDA
Do
Do
Ma
Ma
t/m
vr
Vr
Do
Vr
Ma
t/m
vrij
Ma
t/m
vr

14-09
14-09
18-09
25-09

:
:
:
:

Nieuwsbrief 2
Introductieavond
Vanaf vandaag kunnen startgesprekken gevoerd worden t/m 13 oktober
Bivakweek groep 4 t/m 7
Ma/Di: groep 6, Di/woe: groep 5, Woe/do: groep 4 en Do/vr: groep 7

29-09
29-09
05-10
06-10
16-10

:
:
:
:

Leerlingen van groep 8 zijn vrij
Staken, alle kinderen hebben vrij
Leerlingen van groepen 1-2-3 zijn vrij
Herfstvakantie

20-10
23-10

:

Pilotperiode 5-gelijke dagen

03-11

Mede namens het team,
Met vriendelijke groet,
Jeroen Folkers, unitleider
Marjolein Wenting, directeur
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