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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Kerst op de Toorts vandaag 
16.40 uur De kinderen zijn op school in hun eigen groep. Ze lopen samen met de leerkracht naar de 

kerk. 
17.00 uur De Kerstviering vanmiddag in de kerk begint om 17.00 uur. Natuurlijk zijn ouders daar ook 

welkom. Voor de kinderen worden zitplaatsen gereserveerd. U wordt verzocht om achter in 
de kerk of in de zijbanken plaats te nemen. Na afloop lopen de kinderen met hun leerkracht 
terug naar school. Ze krijgen dan in hun klas iets te eten en drinken.  

18.00 uur Start Kerstmarkt 
De kinderen van groep 1 t/m 4 graag ophalen in de groep.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 komen zelf naar de Kerstmarkt toe. 
Daarna kunt u met uw zoon of dochter over de Kerstmarkt lopen. 

19.30 uur Einde Kerstmarkt 
 
Vrijdag 23 december 
08.30 uur Kerstontbijt 

We willen u vragen om de kinderen vrijdagochtend een BORD, BESTEK en BEKER met 
hun naam mee te geven in een tas (met hun naam). De kinderen hoeven geen eten en 
drinken mee te nemen. De peuters doen ook mee. 

12.00 uur Kerstvakantie 
 

OUDERS en informatie vanuit Zonnekinderen 

 
Bedankt voor alle ouderhulp! 
Het schooljaar is 15 schoolweken op weg. In de afgelopen weken hebben wij 
regelmatig een beroep op u als hulpouders gedaan. Wij hebben gemerkt dat het 
enthousiasme om te helpen groot is. Niet alleen bij ouders, maar ook bij opa’s en 
oma’s. Wij bedanken u hiervoor. Zonder uw hulp zouden vele activiteiten niet zo 
succesvol zijn. We hopen dat we in het nieuwe jaar op net zoveel hulp van u kunnen 
rekenen. 
 
OR Bedankt! 
Op de dag dat Sinterklaas bij ons op school komt, moet er ontzettend veel geregeld 
worden. De Ouderraad neemt ons veel werk uit handen en heeft het dit jaar weer 
fantastisch geregeld. Ook voor kerst en andere activiteiten is de ouderraad 
ontzettend waardevol voor de kinderen en het team van IKC De Toorts. We willen 
ze daar hartelijk voor bedanken.  

 
MR en OC bedankt! 
Wij willen de MR (Medezeggenschapsraad) en OC (Oudercommissie) bedanken 
voor hun positief kritische houding met betrekking tot al het huidige en toekomstige 
beleid op school. Hier gaat stiekem meer tijd in zitten dan vele mensen vermoeden. 
De MR/OC is een critical friend en daar zijn wij ontzettend blij mee. 
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Zonnekinderen  
Hij is er weer, het Activiteitenpaspoort 2017! 
Voor iedereen die nog geen klant is bij Zonnekinderen: gebruik de 
strippenkaart achterin het boekje om 3x gratis mee te kunnen doen met de 
leuke activiteiten! Op dinsdag heeft elk kind hem mee naar huis gekregen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslapen voor de leerkrachten 
Alle leerkrachten hebben van de Sint een bon gekregen die ze kunnen inleveren bij Jeroen, Marian of 
Marjolein  om een keer uit te slapen. Deze bon geldt tot aan het eind van het schooljaar. Het kan dus zijn dat 
u aan het begin van een ochtend een keer Jeroen, Marian of Marjolein  voor de groep ziet staan.  
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

- Sportbuurtwerk Didam 
- Winterspelen ArtEZ 

 

AGENDA 

 
Do 22-12 : Nieuwsbrief 8 
  : 16.40 uur kinderen aanwezig op school 

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 
 
 



 3 

 

Team, ouderraad en medezeggenschapsraad 
wensen u allen hele fijne kerstdagen en een 
goed uiteinde met een evengoed begin.  
 
We hopen u in het nieuwe jaar, op maandag  
9 januari 2017, gezond te mogen begroeten. 

Mede namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Folkers, unitleider 
Marjolein Wenting, directeur 
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Winterspelen 2017 
 
Op 7 en 8 januari is het weer zover, De Winterspelen zal voor de zesde keer plaats vinden in het Kröller-
Müller Museum en Museum Arnhem! Maar wat is dat nou eigenlijk, De Winterspelen? De Winterspelen is 
een twee daags festival speciaal ontworpen voor het hele gezin. Tijdens De Winterspelen is het museum 
een plek vol activiteiten, gezelligheid en vooral leuke ontdekkingen! Het thema van dit jaar is ‘Waar breek jij 
je hoofd over?’. Gebruik al je fantasie in de gangen, laat je hersenen kraken door de filosofische vragen en 
laat je verrassen door de beweging die in schilderijen zit! Ben jij misschien de missende connectie voor 
Museum en het Kröller-Müller Museum? Zo heb je het museum nog niet eerder beleefd! Kom je ook? Neem 
je papa, mama, opa, oma, broertje, zusje, buurman of buurvrouw mee en kom plezier maken in het 
museum!  
De Winterspelen vindt plaats op zaterdag 7 en zondag 8 januari in het Kröller-Müller Museum en Museum 
Arnhem van 11:00 tot 16:00. 
 
Tot dan! 
 
www.facebook.com/DeWinterspelen 
www.instagram.com/dewinterspelen 
winterspelen2017@gmail.com  
 
Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6 
6731 AW Otterlo 
www.krollermuller.nl 
 
Museum Arnhem 
Utrechtseweg 87 
6812AA Arnhem 
www.museumarnhem.nl 
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