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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Boekenpret in de groepen 1-2 
Dinsdag 14 maart krijgen de kinderen het boek  ‘Kom uit die kraan’  mee naar huis.  Dit boek staat de 
komende periode centraal en sluit aan op het nieuwe thema ‘bouwen/techniek’. Op woensdag 22 maart 
moet het boek weer mee naar school 
 
De kleine walvis 

 

In het kader van taalstimulering brengen de kleutergroepen op dinsdag 
14 maart een bezoek aan de bibliotheek. Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen zijn  de peutergroepen op visite geweest en nu zijn de 
kleuters aan de beurt. 
DE KLEINE WALVIS (prentenboek van het jaar) is het startpunt van het 
bezoek. Het thema zee, strand en walvis wordt uitgediept door 
interactief voor te lezen met vertelplaten. Het bezoek duurt ongeveer 45 
minuten. Ouders zijn ook van harte welkom. 
Groep 1/2A : 9.00 uur t/m 9.45 uur. 
Groep 1/2B : 10.15 uur t/m 11.00 uur. 
We hebben er zin in! 
 

Schoolkorfbaltoernooi 
Op woensdag 17 mei wordt het schoolkorfbaltoernooi gehouden. Als je mee wilt doen, dan kun je je opgeven 
via onderstaand strookje (inleveren bij de leerkracht), of door te reageren op deze nieuwsbrief.  Het is ook 
fijn om te weten of je vader of moeder wil helpen met begeleiden. Het korfbaltoernooi is voor alle kinderen 
van groep 3 t/m 8.  
 

OUDERS 

 
Oudercafé 
Dit schooljaar willen wij weer starten met, op verschillende momenten, een 
oudercafé. Dit is onder het genot van een kop koffie of thee, met de directeur of 
unitleider bespreken wat er op dat moment leeft bij de ouders en de school. We 
hebben er bewust voor gekozen om het oudercafé op verschillende dagen te 
plannen, zodat meer mensen de gelegenheid krijgen om aan te sluiten. 
Mocht u tussendoor vragen, opmerkingen of tips hebben en u komt uw zoon(s) of 
dochter(s) naar school brengen, spreekt u Jeroen of Marjolein dan even op het 
schoolplein aan. Lukt dit niet, dan kunt u  Marjolein altijd bellen (06-52539839) of 
mailen (basisschool@detoorts.nl ). Jeroen  kunt u bereiken op: 
jeroen.folkers@detoorts.nl   
De koffie en thee staan vanaf 08.30 uur klaar, het oudercafé duurt tot uiterlijk 09.30 
uur. Het eerste oudercafé is op dinsdag 14 maart. Tot dan!  

 

 

Nieuwsbrief  12 

 09 maart 2017 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi91NfvhcrSAhVCOBoKHXRNBOgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Ff%2Fde-kleine-walvis%2F9200000045961055%2F&psig=AFQjCNGKJsrQO_6UTGzObZRar7cQ1hgJ1w&ust=1489170309232753
mailto:basisschool@detoorts.nl
mailto:jeroen.folkers@detoorts.nl


 2 

Personeelsdag SPO de Liemers 
Op woensdag 15 maart zijn alle kinderen vrij. Het personeel van SPO de Liemers heeft een personeelsdag. 
Op BS de Ontdekking worden allerlei workshops gegeven in het teken van Meesterschap 3.0, zoals: effectief 
multimedia tools inzetten; filosoferen met kinderen; meer- en hoogbegaafdheid; habits of mind, virtual reality; 
motorische ontwikkeling; taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de klas; autonomie-ondersteunende 
leerkrachtstijl; leve het jonge kind!; mindfulness; jongleren in relatie tot werkdruk. 
Na deze workshops wordt de personeelsdag ’s middags voortgezet in het Musiater in Zevenaar. Bart van 
den Belt (spreker) en Toon Geluk (directeur bestuurder) zullen een presentatie geven.  
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

- Spelenderwijs orkest 

- Flyer korfbaltoernooi  

 

AGENDA 

 
Do 09-03 : Nieuwsbrief 12 
Di 14-03 : Oudercafé van 08.30 tot uiterlijk 09.30 uur 
Wo 15-03 : Personeelsdag SPO de Liemers, alle kinderen vrij 
Do 23-03 : Nieuwsbrief 13 
Di 28-03 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Do 06-04 : Nieuwsbrief 14 
Vrij 
t/m 
ma 

14-04 
t/m 17-
04 

: Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
Goede Vrijdag, scholenvoetbaltoernooi 

Di 
t/m 
do 

17-04 
t/m 20-
04 

: Cito Eindtoets groep 8 

  : Nieuwsbrief 15 
Vrij 21-04 : Koningsspelen, sportdag op de sportvelden van DVC tot 12.15 uur, daarna alle kinderen 

vrij 
Ma 
t/m 
vrij 

24-04 
t/m 28-
04 

: Meivakantie (in de laatste week van april ) 

Vrij 05-05 : Bevrijdingsdag, alle kinderen vrij 
Ma 
t/m 
do 

08-05 
t/m  
11-05 

: Avond4daagse, meer informatie volgt 

Do 11-05 : Nieuwsbrief 16 
Wo  17-05 : Schoolkorfbaltoernooi  
Wo  24-05 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Do 
en 
vrij 

25-05 
en   
26-05 

: Hemelvaartsdag en vrijdag alle kinderen vrij 

 
Mede namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Folkers, unitleider 
Marjolein Wenting, directeur 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
Strookje korfbaltoernooi 
 
Naam:……………………………………………………Groep:…………………………………….. doet mee met 
het korfbaltoernooi op woensdag 17 mei. 
 
Mijn vader/moeder wil wel/niet helpen met het begeleiden van een team.  
Naam (als u een groepje wilt begeleiden):………………………………………………………………………… 
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