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Een nieuw jaar is van start gegaan. We hopen dat iedereen 

een fijne Kerst heeft gehad en goed het nieuwe jaar is in 

gegaan. Wij gaan in ieder geval het schooljaar weer een 

goed vervolg geven.  

Iedereen de beste wensen voor 2017.  

 

GROEPSACTIVITEITEN 

 
Kerstfeest; een gezellig samenzijn 
Het ligt alweer even achter ons en wellicht heeft u de foto’s op Facebook of op de website gezien. Het 
kerstfeest van donderdag 22 december was een gezellig samenzijn. Op vrijdag 23 december hebben alle 
kinderen heerlijk genoten van het Kerstontbijt wat ze zelf verzorgd hadden. We willen de ouders heel 
hartelijk bedanken voor al hun hulp!  
 
Voorleeswedstrijd 
Op zaterdag 11 februari doet Sandra Lens uit groep 7 namens IKC de Toorts 
mee aan de kwartfinale van de voorleeswedstrijd in Montferland. Deze 
wedstrijd vindt plaats in bibliotheek Montferland. Elke deelnemer mag 8 
mensen uitnodigen. Maar liefst 9 kinderen van basisscholen uit Didam, Nieuw-
Dijk, Loil, Kilder, ’s-Heerenberg, Beek, Braamt en Azewijn nemen deel. We 
wensen Sandra heel veel plezier en succes! 
 

 
OUDERS en informatie vanuit Zonnekinderen 

 
Even voorstellen: 

 
Hallo ouders/verzorgers, collega’s en vooral kinderen van IKC de Toorts, 
Velen van jullie hebben mij al eens gezien op het IKC maar vanaf 9-1-2017 ben ik 
aan de slag gegaan als pedagogisch medewerkster bij Zonnekinderen. 
Ik woon samen met mijn man en mijn 3 kinderen in Zevenaar. Buiten mijn prachtige 
gezin ben ik dol op hardlopen. 
Ik werk al 10 jaar bij deze leuke organisatie en heb daarbij al heel veel mooie 
kinderen en hun ouders/verzorgers mogen ontmoeten. Hierdoor ook veel mooie 
ervaringen mogen op doen. 
Buiten mijn ervaring op de BSO in Zevenaar, heb ik de opleiding startblokken 
afgerond, de certificaten KIJK opbrengstgericht werken en de TINK taal-en 
interactievaardigheden mogen behalen. Ik blijf mijzelf graag ontwikkelen. 

Kinderen zijn mooie eigen individuen die ik graag help bij het opgroeien en ontdekken van hun eigen ‘ik’! 
Ik sta voor enthousiasme, gezelligheid, humor en ook zeker een luisterend oor met daarbij een tikkeltje out 
of the box denkend. Want zeg nou zelf; kijk eens door de ogen van een kind en leer te doen wat jij leuk vind. 
Zoek je eigen talenten en straal, daar wil ik zeker deel van uit gaan maken. 
Zouden jullie nog iets van mij willen weten, vraag het vooral! 
Hartelijke groet, Dafne Thielking      

 
Kerstmarkt opbrengst 
We willen iedereen bedanken voor hun komst naar onze Kerstmarkt. Wat was het gezellig! 

We zijn enorm blij met de opbrengst. We hebben €1320,- opgehaald voor onze nieuwe geluidsinstallatie. 

Samen met de Sponsoren is het gelukt! De geluidsinstallatie wordt zo snel mogelijk opgehangen, zodat we 
er veel gebruik van kunnen maken.  
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AGENDA 

 
Ma 09-01 : Weer naar school  
Do 12-01 : Extra nieuwsbrief  
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 
 
 
 
 
 

 
 


