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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Samen Doen Samen Toorts en Opening IKC de Toorts 
Wat was het gezellig op de speelplaats afgelopen maandag. De opening van het 
schooljaar met als thema ‘We duiken het schooljaar in’ was een mooi begin van het 
nieuwe schooljaar.  
 
De schoolfotograaf komt op vrijdag 22 september 
Dit jaar worden de schoolfoto’s gemaakt door Nieuwe Schoolfoto, zie voor meer 
informatie www.nieuweschoolfotograaf.nl  Let op! Voor de portretfoto’s en de groepsfoto 
wordt een witte achtergrond gebruikt. De kinderen gaan hierbij in het geheel op de foto. 
Houd dus rekening met de kledingkeuze én de schoenen. Witte/grijze kleren komen 

minder mooi uit de verf, mooie kleuren werken natuurlijk altijd goed. Het bestellen gaat dit jaar via internet en 
de foto’s worden supersnel thuisbezorgd via PostNL. Na de fotodag krijgen de kinderen een inlogkaart mee 
naar huis met unieke codes om veilig in te loggen. Bekijk ook hun filmpje: http://youtu.be/AbCoaLy0lng Begin 
dus vast met glimlachen en poets de tanden goed, dan wordt het de leukste schoolfoto ooit. Houd de 
fotograaf alvast in de gaten op Facebook, zij zijn namelijk zeer actief en leuk om te volgen.  
 
Gymrooster 
Hieronder vindt u voor schooljaar 2017-2018 het gymrooster met de dagen en de tijden.  
Zoals u ziet beginnen sommige groepen om 8.30 uur. We willen u vragen om er voor te zorgen dat uw 
kind(eren) niet voor 8.15 uur bij de Muizenberg aanwezig is/zijn. Dit i.v.m. toezicht en klaarzetten materialen. 
De kinderen moeten in de Muizenberg gymmen op schoenen met witte zolen. Wilt u hier rekening mee 
houden. Alvast bedankt.  

maandag tijd   donderdag tijd 

groep 5 (oneven weken) 
groep 3 (even weken) 

08.30 – 09.30 uur  groep 4 08.30 – 09.30 uur 

groep 8 08.30 – 09.30 uur  groep 6 08.30 – 09.30 uur 

groep 6 11.00 – 12.00 uur  groep 7 09.30 – 10.15 uur 

groep 7 11.00 – 12.00 uur  groep 8 10.15 – 11.05 uur 

   groep 5 11.05 – 12.00 uur 

dinsdag,  
(de even weken) 

tijd 

 groep 5 13.45 – 14.30 uur 

De kinderen kunnen om14.30 uur zelf naar huis 
(toestemmingsformulier), of lopen mee terug naar 
school. 

 
Zwemrooster voor volgend schooljaar (groep 3 en 4) 
De groepen 3 en 4 gaan om de week op maandag zwemmen. 
Het zwemmen is van 13.30u tot 14.15u. Willen de ouders, verzorgers die hun kind(eren) bij De Hoevert op 
komen halen, daar om 14.15u zijn.  
Groep 3 heeft alle oneven weken zwemmen, start op maandag 11  september, in week 37.  
Groep 4 heeft alle even weken zwemmen, start op maandag 04 september, in week 26. 
Is er een studiedag of vakantie, dan vervalt die week de zwemles. 
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Zwemrooster (groep 5 t/m 8) 
De groepen 5 t/m 8 gaan ook dit schooljaar enkele keren op donderdag zwemmen (i.p.v. gymmen). 
Hieronder vindt u per groep de data: 

Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

7 september 21 september 05 oktober 26 oktober 

9 november 23 november 07 december 21 december 

11 januari 25 januari 08 februari 01 maart 

15 maart  29 maart 12 april 26 april 

17 mei 31 mei 14 juni 26 juni 

 
 

OUDERS 

  
Bedankt voor al uw medeleven en steun na het vreselijke bericht dat Thijn, de zoon van Jeroen en 
Mario Folkers, is overleden. Wij zorgen ervoor dat alle steunbetuigingen bij Jeroen en zijn gezin 
terecht komen. 
 
Protocolmedicijnverstrekking  
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag 
moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, 
antibiotica, of zetpillen bij toevallen. Ouders vragen dan aan de schoolleiding of een leerkracht deze 
middelen wil verstrekken. In deze situatie moet er een formulier ingevuld worden m.b.t. medicijnverstrekking. 
Ouders leggen, samen met de leerkracht en de schoolleiding vast om welke medicijnen het gaat, in welke 
hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dit moet geschieden. Tevens zullen enkele 
praktische zaken vastgelegd moeten worden. Ouders geven hierdoor duidelijk aan wat zij van de school 
verwachten en de school kan kijken of ze deze verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het is van belang dat er 
in deze gevallen een formulier wordt ingevuld waarin alles staat vastgelegd. Is bovengenoemde bij u van 
toepassing laat dit dan zo snel mogelijk weten bij directie of eigen leerkracht.   
Leerkrachten mogen ook niet zomaar een paracetamol aan leerlingen geven. Dit moet altijd in overleg met 
de ouders en ouders moeten hiervoor tekenen.  
 
Juf Aafke heeft een nieuwe baan 
In de vakantie heeft Aafke gesolliciteerd en wij mogen haar feliciteren met een 
nieuwe baan. Ze gaat als teamleider aan de slag bij kinderopvang SKAR. Ze start 
maandag 23 oktober. Dit houdt in dat ze tot de herfstvakantie werkzaam is bij ons 
op school. We gaan komende periode bekijken hoe we deze vacature gaan 
oplossen. We weten in ieder geval zeker dat juf Liset één dag meer kan gaan 
werken in groep 6, maar hoe de overige dagen worden ingevuld is nu nog niet 
duidelijk. Zodra het mogelijk is, zullen wij u hierover informeren.  
We wensen Aafke heel veel succes en geluk met deze uitdaging! 
De ouders en kinderen van de groepen 6 en 7 zijn eerder deze middag op de hoogte gebracht.  
 
Juf Kim en vervanging 
Juf Kim zal na 4 weken werken met zwangerschapsverlof gaan. Voor haar verlof werkt ze 3 dagen (wo, do 
en vrij). Kim zal tijdens haar verlof 2 dagen vervangen worden, op dinsdag en vrijdag door Keshia Hoveijn.  
 

 
Afvalberg beperken 
We beschikken op onze school over een afvalcontainer. Deze zit altijd snel vol. Wilt u 
rekening houden met onze afvalberg tijdens het meegeven van eten en drinken voor 
de ochtend en de lunch. Gelieve deze zoveel mogelijk in een broodtrommel en een 
beker te doen. Alvast heel veel dank hiervoor.  
 
 

Gegevens leerlingen up-to-date? 
We vinden het belangrijk om de gegevens van de kinderen up-to-date te houden. Bent u in de vakantie 
verhuisd, heeft u een ander telefoonnummer of zijn er andere persoonlijke gegevens veranderd? Laat het 
ons weten via info@detoorts.nl zodat we dit kunnen aanpassen of loop even binnen bij Marjolein Wenting of 
Jeroen Folkers. 
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Introductieavond en Algemene ledenvergadering oudervereniging  

Op donderdag 14 september wordt u uitgenodigd om kennis te maken met de leerkrachten in de 

groep van uw zoon of dochter en de algemene ledenvergadering van de oudervereniging bij te wonen. 
Tijdens de kennismaking/introductie zullen de leerkrachten vertellen over hun manieren van werken in de 
groepen. Ieder schooljaar is anders en worden er afspraken voor het komende schooljaar gemaakt. Het 
zou jammer zijn als u in de loop van het schooljaar merkt dat u deze informatie en afspraken gemist heeft. 
Natuurlijk is er ruim de gelegenheid om materialen in te zien en vragen te stellen.   
 
De avond is om organisatorische redenen als volgt verdeeld in blokken: 
19.30 – 20.15 uur   : introductie van de groepen 4, 7 en 8 (in eigen lokaal) 
20.15 – 20.30 uur   : koffie/thee/ pauze (in de hal), 
20.30 uur    : algemene ledenvergadering oudervereniging (in de hal), 
aansluitend tot ± 21.45 uur  : introductie van de groepen 1-2, 3, 5 en 6 (in eigen lokaal). 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de ouderraad zal het bestuur verantwoording afleggen voor 
haar handelen in het afgelopen jaar. Zie ook bericht hieronder van de OR. Ook de MR zal op deze avond 
vertellen wat ze het afgelopen schooljaar hebben gedaan. Wij rekenen op uw komst. 
 
Gegevens in Digiduif 
In digiDuif kunnen uw gegevens aan andere ouders getoond worden. U bepaalt zelf welke gegevens 
getoond worden. Op ieder gewenst moment kunt u dit aan/uit zetten. Wijzigingen worden direct 
doorgevoerd.  

Door het aanvinken van de vakjes voor uw gegevens bepaalt u dat deze informatie onder Contacten of in de 
digiDuif app getoond mogen worden aan andere gebruikers in de groep(en) van de betreffende connectie. 

Voorbeeld: uw kind zit in groep 3 van de basisschool en u vinkt aan dat voor deze connectie uw adres en e-
mailadres getoond mogen worden. Andere ouders uit groep 3 zien nu alleen uw adres en e-mailadres in hun 
contacten-overzicht; de andere gegevens zijn wel zichtbaar voor uw school, maar niet voor anderen! 

UW GEGEVENS WORDEN STANDAARD NIET GETOOND: U MOET ZE AANVINKEN OM ZE 
ZICHTBAAR TE MAKEN 

Aanwezigheid Marjolein Wenting, directeur  
Als meerschools directeur is Marjolein Wenting niet alle dagen aanwezig op De Toorts. Er komt een schema 
op de site, gepland tot de herfstvakantie. Mocht u een vraag hebben en Marjolein is niet op school aanwezig, 
dan kunt u haar altijd per mail en/of telefonisch bereiken info@detoorts.nl, telefoonnummer 06-52539839.  
 
Aanwezigheid Jeroen Folkers, unitleider  
Jeroen is op maandag, dinsdag en donderdag op school aanwezig. Op maandag werkt Jeroen ongeveer om 
de week in groep 5. De overige dagen heeft Jeroen unitleidertaken. Mocht u een vraag hebben en is Jeroen 
niet aanwezig, of staat hij voor de groep, dan kunt u hem altijd mailen via: jeroen.folkers@detoorts.nl.  
 
Aanwezigheid Lizette Lichtenberg, Intern begeleider  
Lizette is ook IB’er op De Expeditie (zwangerschapsverlof van Lottie Gerritsen). Lizette is op maandag en 
donderdag op De Toorts aanwezig.   
Mocht u een vraag hebben en is Lizette niet op school aanwezig, dan kunt u haar altijd per mail bereiken, 
lizette.lichtenberg@spodeliemers.nl    
 
Aanspreekpunt bij afwezigheid directie:  
Gedurende het schooljaar zijn er dagen dat Marjolein Wenting (directeur) niet aanwezig is (zie schema). 
Mochten er dringende zaken of vragen zijn, dan kunt u altijd bij de leerkrachten terecht. Daarnaast kunt u op 
maandag, dinsdag en donderdag, bij Jeroen Folkers, de unitleider, terecht. Verder zijn de 
bouwcoördinatoren voor dringende zaken aanspreekpunt. Tineke Sloot is bouwcoördinator van de 
onderbouw (groepen 1, 2 en 3) en Liset Stormink en Sanne Duis coördineren midden-/bovenbouw (groepen 
4 t/m 8).  
 
Campina schoolmelk; Afmelden of aanmelden 
Ook dit schooljaar is er de mogelijkheid om Campina schoolmelk in de middagpauze te nemen.  
Meer informatie is terug te vinden op www.campinaopschool.nl. U kunt hier onze school vinden, onder het 
adres; Marsweg 5. Vervolgens kunt u aangeven wat uw wensen zijn m.b.t. de levering van de schoolmelk.  
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 4 

Allergieën 
Het is handig wanneer de leerkracht(en) op de hoogte is van bepaalde allergieën van uw zoon of dochter. 
Wilt u dit tijdig aangeven bij de leerkracht wanneer dit het geval is. Ook tijdens verjaardagen kan er dan 
rekening worden gehouden met de traktaties.  
 
Belangrijke data voor schooljaar 2017-2018 
De nieuwe schoolgids met kalender komt volgende week op de website te staan. Dan zijn de meeste 
activiteiten hierin verwerkt. We versturen deze dan ook via digiDuif. Onderstaand vindt u nog een keer een 
overzicht van de belangrijke data voor komend schooljaar. De kalender in digiDuif wordt ook met 
onderstaande gegevens gevuld. 
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

- Sportbuurtwerk Welcom 
- IMB cursus Computertypen/Word/PowerPoint 
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AGENDA 

Do 
Do 

14-09 
14-09 

: 
: 

Nieuwsbrief 2 
Introductieavond  

Ma 18-09 : Vanaf vandaag kunnen startgesprekken gevoerd worden t/m 13 oktober, meer informatie 
volgt nog 

Ma 
t/m 
vr 
Vr 
Vr 

25-09 
 
29-09 
29-09 
06-10 

:  
 
 
: 
: 

Bivakweek groep 4 t/m 7, nadere info volgt nog 
Ma/Di: groep 6, Di/woe: groep 5, Woe/do: groep 4 en Do/vr: groep 7  
 
Leerlingen van groep 8 zijn vrij 
Leerlingen van groepen 1-2-3 zijn vrij 

Ma 
t/m 
vrij 

16-10   
 
20-10 

: Herfstvakantie 

Ma 
t/m  
vr 

23-10 
 
03-11 

: Pilotperiode 5-gelijke dagen, nadere info volgt nog 
 

Do 23-11 : Leerlingen van groepen 1-2-3 zijn vrij 
Ma 
t/m 
vrij 

27-11  
  
08-12 

: Facultatieve 10-minutengesprekken na schooltijd. Inschrijven kan een week van tevoren 
via digiduif. Meer informatie volgt. 

Ma 
t/m 
vrij 

25-12  
 
05-01 

: Kerstvakantie, alle kinderen om 12.00 uur vakantie 

Vr 
Vrij 

26-01 
09-02 

: 
: 

Leerlingen van groepen 1-2-3 zijn vrij 
Carnaval, alle kinderen om 12.00 uur vakantie  

Ma 
t/m 
vrij 

12-02   
 
16-02 

: Voorjaarsvakantie 

Ma 
di 

19-02  
20-02 

: Kanjertraining studiedagen, alle kinderen vrij 

Do 01-03 : Eerste rapport 
Ma 05-03 : 10-minutengesprekken 
Do 08-03 : 10-minutengesprekken 
Wo 21-03 : Personeelsdag SPO de Liemers, alle kinderen vrij 
Vrij 
t/m 
ma 

30-03   
 
02-04 

: Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 

Di 
t/m 
do 

17-04 
 
19-04 

: Cito Eindtoets groep 8 

Woe 25-04 : Sportdag IKC De Toorts 
Vr 
t/m 
vrij 

27-04  
 
11-05 

: Meivakantie (incl. Koningsdag én Hemelvaart) 

Ma 21-05 : Tweede Pinksterdag 
Ma 
t/m 
do  

04-06 
 
07-06 

  Avond4Daagse Didam 

Di 19-06 : 
: 

Rapport 2 mee 
Presentatieavond 

Do 21-06 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Vr 22-06 : Musical groep 3 
Di 03-07 : Musical groep 8 
Do 05-06 : Doordraaimiddag 13.00u-14.30u, kennismaken met de leerkracht(en) 

van volgend jaar 
Vrij 06-07 : Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur vakantie 
Ma 
t/m 
vrij 
Ma 

09-07   
 
17-08 
20-08 

: 
 
 
:  

Zomervakantie  
 
 
Weer naar school 

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