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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Sinterklaas 
Wat was het weer een gezellige dag! De Sint kwam op een bakfiets van Paul Berntsen aan. Het zag er leuk 
uit. De kinderen hebben er samen met de leerkrachten, Sint en zijn Pieten een mooie dag van gemaakt. We 
willen de OR bedanken voor hun inzet. Alles liep op rolletjes! 
 
School in kerstsfeer 
Na een gezellig sinterklaasfeest wordt de school door de ouders van de ouderraad vandaag, donderdag 8 
december, in kerstsfeer gebracht. We weten dat de ouderraad dit altijd prachtig doet, dus we kijken er naar 
uit om morgenochtend op school te komen. Ouders alvast ontzettend bedankt. De kinderen en leerkrachten 
gaan er zeker van genieten om iedere dag in zo’n mooi versierde school binnen te komen.  
 

OUDERS  

 
Kerst op IKC de Toorts 
U heeft voor Kerst een aparte nieuwsbrief ontvangen. Deze is ook terug te vinden op de 
www.detoorts.nl Houdt u de dagen en de tijden goed in de gaten.  
De brieven met de antwoordstrookjes voor ouderhulp en het bestellen van oliebollen 
hangen ook op het schoolplein aan het info bord. Meer als de helft van de prijs per oliebol 
gaat naar school! 

We gaan ervan uit dat alle kinderen tijdens de kerstviering aanwezig zijn in de kerk, we zien dit als 
schooltijd en kunnen daarom de kinderen op vrijdag om 12.00 uur vrij geven. 
Op vrijdag 23 december zijn de kinderen om 12.00 uur uit! 
 
Kerstkaarten niet uitdelen op school 
De donkere dagen voor Kerst zijn alweer begonnen. Er verschijnen gezellige lampjes in de tuinen en de 
winkelstraat is weer mooi versierd. Bij kerst horen ook de kerstkaarten. Toch vragen we ouders en kinderen 
nadrukkelijk kerstkaarten niet op school te geven. Dit vooral om teleurstellingen te voorkomen. Stuur ze op, 
of geef ze thuis af. Wij danken u alvast voor uw medewerking. 
 
Opgave nieuwe leerlingen; graag zo spoedig mogelijk  
Als uw kind volgend schooljaar (2017-2018 of het schooljaar daarop) 4 jaar wordt en dus naar school kan en 
mag, vragen wij u uw kind zo spoedig mogelijk aan te melden. U kunt een afspraak maken met Jeroen of 
Marjolein voor een kort intakegesprek. Dit i.v.m. onze planning voor volgend schooljaar. Wellicht kunt u het 
bovenstaande eveneens melden aan buren/familie/kennissen die van plan zijn hun kind(eren) op onze 
school aan te melden. Nieuwe ouders mogen altijd contact met ons opnemen voor een afspraak.  

 
Groep 5 inval voor meester Gerald 
Meester Gerald heeft recht op verlof (duurzame inzetbaarheid). Met het bestuurskantoor is afgesproken dat 
hij dit verlof voor- en na de Kerstvakantie kan opnemen, zodat hij zijn dochters in Nieuw-Zeeland en 
Australië kan opzoeken. Er is voor deze 2 weken vervanging aangevraagd bij het PON (Personeelscluster 
Oost Nederland). De ouders van groep 5 zijn hiervan al op de hoogte gebracht. Zodra wij weten wie er komt 
invallen, informeren wij de ouders van groep 5 via Digiduif.  
 

OUDERS en informatie vanuit Zonnekinderen 

 
Activiteiten Kerstvakantie 
Dit jaar zijn er in de Kerstvakantie geen centraal georganiseerde Sport, Cultuur en Natuurdagen vastgelegd. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets te doen is! Het nieuwe activiteitenpaspoort, wat vlak voor de 
Kerstvakantie wordt uitgedeeld zal weer genoeg inspiratie bieden voor leuke, verrassende en avontuurlijke  
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activiteiten. Daarnaast zal er, zoals altijd, veel ruimte zijn voor de eigen inbreng van de kinderen. We doen 
gezellige spelletjes, kijken een keer samen een film of maken een heerlijke winterwandeling.  
 
Maak de leukste foto 
In de Kerstvakantie hebben we wel een soort “fotowedstrijd”. Wie de leukste foto inzendt van een activiteit uit 
het activiteitenpaspoort, maakt kans om als eerste het project “leven als een prof” wat in maart van start 
gaat, te beleven.  Binnen dit project ontdekken kinderen hoe het is om als topsporter te leven. Supercool 
toch! Doe je mee? Mail je foto naar onze multimediacoach Manouk: m.vantwel@zonnekinderen.nl. De 
winnaar wordt in januari bekend gemaakt!  
 
Informatie tarieven 2017 
 
Goed nieuws voor ouders!  
In 2017 gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. Dat betekent dat je per uur meer kinderopvangtoeslag krijgt 
dan in 2016. De overheid trekt hier volgend jaar € 136 miljoen voor uit.  
 
Kinderopvang is niet zo duur als u denkt! 
In de Wet Kinderopvang is geregeld dat ouders, werkgevers en de overheid de kosten van de kinderopvang 
delen. Ouders betalen de factuur voor kinderopvang en ontvangen een bijdrage van een deel van de kosten 
in de vorm van kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is 
afhankelijk van uw inkomen en het aantal opvangdagen. 
De tarieven voor de kinderopvang zijn geïndexeerd en inmiddels definitief. De nieuwe maximum uurprijs 
waarover kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst wordt vergoedt bedraagt voor de dagopvang  vanaf 1 
januari 2017 € 7,18 (€ 6,89 in 2016). Voor de buitenschoolse opvang is dit € 6,69 (€ 6,42 in 2016) en voor de 
gastouderopvang €  5,75 (€ 5,52 in 2016).  
 
Tarieven Kinderopvang Zonnekinderen 2017 
Voor 2017 zien de tarieven van Kinderopvang Zonnekinderen er als volgt uit:  
 

 Tarief per uur 

Dagopvang (0-4) € 7,28 

Extra opvang (0-4)  € 7,67 

BSO (4-12) excl. vervoer € 7,10 

BSO(4-12)  incl vervoer € 7,35 

Extra opvang BSO (4-12) € 7,67 

 
Meer weten?  
Voor meer informatie over onze contractvormen kunt u kijken op onze website www.zonnekinderen.nl of bel 
met onze afdeling Relatiebeheer (0316-340079). Zij adviseren u graag over onze mogelijkheden.  
 
Wat krijgt u voor deze tarieven?  
Bij Zonnekinderen hanteren wij all-in tarieven. Dat betekent dat alles bij deze prijs is inbegrepen. Bij de 
kinderdagopvang betekent dat inclusief luiers, voeding, fruit, broodmaaltijd en tussendoortjes en natuurlijk 
ook inclusief uitstapjes die we maken en de speciale activiteiten die door onze coaches worden 
georganiseerd.  
 
Bij de BSO is bij de tarieven ook alles inbegrepen: dus inclusief fruit, drinken en tussendoortjes en tijdens de 
lange middagen en vakanties ook de broodmaaltijd. Daarnaast natuurlijk ook alle activiteiten die onze BSO 
zo leuk maken en het vervoer wat daar eventueel bij nodig is.  
 
Wat kost de kinderopvang in mijn geval? 
Wij maken graag een berekening op maat voor u! Door het invullen van het aanvraagformulier (link 
invoegen) , maken wij een berekening van uw netto kosten per maand en ontvangt u een op maat advies 
voor de door u benodigde kinderopvang. 
Telefonisch kan ook! 
Onze afdeling relatiebeheer is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur. Zij zijn u 
graag van dienst bij het berekenen van uw netto kosten. Houd hiervoor uw verzamelinkomen bij de hand. Dit 
hebben wij nodig om u goed te kunnen helpen.  
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

- Zwem4daagse in zwembad De Hoevert 
- Het Gym- en Oliebollenfestijn bij G.V. Margriet  
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AGENDA 

 
Do 08-12 : Nieuwsbrief 7 
Wo 21-12 : VO avond voor alle kinderen en ouders van de groepen 7 en 8 op Het Kompas 
Do 22-12 : Nieuwsbrief 8 
  : 17.00 uur Kerstviering in de kerk  
  : 18.00-19.30 uur Kerstmarkt op school 
Vrij 23-12 : Kerstontbijt op school 
  : 12.00 uur Kerstvakantie 
Ma 
t/m 
vrij 

26-12 
t/m  
06-01 

: Kerstvakantie 

Ma 09-01 : Weer naar school  
Do 19-01 : Nieuwsbrief 9 
Ma 23-01 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Do 02-02 : Nieuwsbrief 10 
Do 16-02 : 1

e
 Rapport 

  : Nieuwsbrief 11 
Di 21-02 : 10-minutengesprekken  
Do 23-02 : 10-minutengesprekken 
Vrij 24-02 : Carnaval, alle kinderen om 12.00 uur vakantie 
Ma 
t/m 
vrij 

27-02 
t/m 03-
03 

: Voorjaarsvakantie  

Ma 06-03 : Weer naar school 
Wo 08-03 : Peutergym, meer informatie volgt, alle peuters zijn van harte welkom 
Do 09-03 : Nieuwsbrief 12 
Wo 15-03 : Personeelsdag SPO de Liemers, alle kinderen vrij 
Do 23-03 : Nieuwsbrief 13 
Di 28-03 : Studiedag, alle kinderen vrij 
 
 
 
Mede namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Folkers, unitleider 
Marjolein Wenting, directeur 
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Het Gym- en Oliebollenfestijn bij G.V. Margriet  
 

Op woensdag 28 december 2016 openen wij onze deuren voor leden en niet-leden, 
jongens en meisjes. Kom kennis maken met de gymsport! 

Kom tumblingspringen, trampolinespringen, schommelen in het schommelschip, 
ringzwaaien, freerunnen, volg een dansclinic en kom acrogymmen! 

 
Dit jaar hoeven de ouders niet naar huis tussendoor! Er wordt buiten een festijn 
opgebouwd met verse oliebollenverkoop, warme chocolademelk, glühwein en 

marshmallows roosteren bij het kampvuur. Daarnaast zijn er voor de kids super 
leuke spelletjes, een fotohoek, een grabbelton en kan je je eigen wenskaart maken 

om een wens voor 2017 in de wensboom op te hangen! 
 

Programma: 
11.00 uur: Opening Gym- en Oliebollenfestijn! 
11.00-13.00 uur: Beweegplein kinderen van  

2 t/m 6 jaar 
13.00-14.00 uur: Dansworkshop (alle leeftijden) 
14.00-16.00 uur: Beweegplein kinderen vanaf  

7 jaar en ouder 
16.00 uur: Sluiting Gym- en Oliebollenfestijn 

 

         Jullie komen toch ook?! 
 

     Locatie: Gymzaal Liemers College, dansstudio en parkeerplaats achter de 
gymzaal, Dijksestraat 12, Didam 

    Aanmelden is niet nodig en entree is gratis! Voor het oliebollenfestijn zijn 
stempelkaarten te koop die ingeruild kunnen worden voor de spelletjes, wensboom 

en een klein leuk prijsje. 
    Meer info: www.gymverenigingmargriet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

http://www.gymverenigingmargriet.nl/

