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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Sportdag; uw hulp nodig!  
Vrijdag 21 april maken we er samen weer een sportieve dag van met een of 
oranje tintje. De jaarlijkse sportdag zal dan gekoppeld worden aan de 
Koningsspelen. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een strookje ouderhulp, we kunnen namelijk nog 
hulpouders gebruiken. U kunt zich ook via Digiduif opgeven door op deze nieuwsbrief te reageren. 

rood wit blauw 

 
Sportdag; informatie 
We verwachten alle kinderen in een   
of een oranje getinte outfit tussen 
8.30 en 8.35 uur (niet eerder!) op sportpark “De Nevelhorst”. We lopen vanaf 8.40 
uur naar veld 1, het kunstgrasveld. Hier zal een warming-up plaatsvinden. De 
kinderen zoeken de groepsleerkracht op het veld op en verzamelen zich als groep. 
Het zou fijn zijn dat alle ouders plaatsnemen op de tribune en zo getuige kunnen zijn 
van een sportieve opening!  
Om 12.00 uur zal er een afsluitende activiteit plaatsvinden tussen leerkrachten en 
ouders. We zijn om ongeveer 12.15 uur klaar, u kunt dan uw kind(eren) meenemen. 
Alleen de poort bij de parkeerplaats zal open zijn, zodat we toezicht kunnen houden 
dat er geen kinderen alleen naar huis gaan, zonder dat de leerkracht ervan af weet.  

rood wit blauw  

De kinderen sporten op 3 velden: Zonnekinderen en de groepen 1/2/3 op het hoofdveld (kunstgrasveld), de 
groepen 4 t/m 8 spelen op veld 2 en veld 3. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken (dus ook 
geen snoep) mee te nemen. Zorg voor geschikte, waar mogelijk rood, wit, blauwe sportkleding, eventueel 
een regenjack indien de weersvoorspelling hiertoe aanleiding geeft. Verder liever geen tassen, sierraden 
en/of andere losse dingen meegeven aan uw kind!  
 
Voor het KDV en peuteropvang (Zonnekinderen) en de groepen 1-2 en 3 nog enkele aandachtspunten: 
Om organisatorische redenen is het niet altijd mogelijk uw kind in te delen in uw eigen groep. Ook wijzen wij 
er op dat het voor veel kinderen beter is als de ouders niet achter de hekken gaan staan, jonge kinderen 
kunnen hierdoor erg worden afgeleid. Vanaf de tribune heeft u prachtig zicht!  
 
Bij (heel erg) slecht weer gaan we naar school. Ook dan zal de schooldag tot 12.15 uur zijn, zoals eerder is 
aangegeven. We gaan met z’n allen duimen voor mooi weer!  

 
Landjuweel 2017 én oude lakens. 
Didam gaat een grootse happening tegemoet: Landjuweel. 
Dit is een 3-daags lustrumfeest van de Gelderse Federatie van schuttersgilden 
en schutterijen Sint Hubertus op 23-25-25 juni. 
De Didamse schutterijen willen  alle basisscholen betrekken bij deze 
manifestatie. Elke basisschool is gekoppeld aan een schutterij. Voor onze 
school is dat Sint Martinus. Vanaf half mei zullen er regelmatig lessen en 
activiteiten georganiseerd  worden samen met Sint Martinus. 
Een van de lessen is het maken van een vaandel. 
Hiervoor hebben we voor iedere leerling een (half) laken of grote doek nodig. 
Wilt u vanaf nu gaan verzamelen? Tip: vraag het ook aan de buren, opa’s en oma’s. 
Mocht u in een verzorgings- of ziekenhuis werken dan is er misschien iets met de  linnenkamer te regelen. 
U kunt de doeken/ lakens, vanaf vandaag inleveren bij de leerkracht van uw kind/eren. 
Ook zijn we opzoek naar blikken. Het liefst literblikken of groter.  
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ZONNEKINDEREN 

 
Er komen weer een hoop vrije dagen aan voor de kinderen. Op het bord in de gang, schuin tegenover de 
peutergroep, hangt het overzicht van de dagen op het bord. Daar kunnen jullie de kinderen voor de BSO 
inschrijven.  
Groetjes, 
Sandra, Dafne en Marieke  
 

OUDERS 

 
Herinnering  Ouderbijdrage 2016/2017, bericht van de OR 
In januari 2017 heeft u van ons via Digiduif een herinnering voor de ouderbijdrage ontvangen. Helaas heeft 
de oudervereniging van een aantal van u nog geen ouderbijdrage mogen ontvangen. Betreffende ouders, 
verzorgers krijgen via uw kind of leerkracht deze brief als herinnering. Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met or@detoorts.nl. 
 
Meedoen in Montferland  
Onderstaande informatie ontvingen wij van de gemeente en graag willen wij u op deze mogelijkheid op de 
hoogte brengen. 
Voor de komende periode staan er weer diverse naschoolse workshops gepland op verschillende locaties. 
Voor een workshopreeks  wordt van de ouders meestal een bijdrage van € 5,00 gevraagd. Dit kan voor 
sommige ouders/verzorgers toch nog een drempel zijn. Daarom staan vanaf nu de naschoolse workshops 
ook op Meedoen in Montferland, https://meedoeninmontferland.info/ . Daardoor worden de workshops ook 
voor kinderen met ouders met een kleine portemonnee toegankelijk.  
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

- Lezing Collette de Bruin  
- Maandelijks ‘kleintje koffie’ 
- Uitnodiging Kindviering Paaszaterdag 

 

AGENDA 

 
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 

mailto:or@detoorts.nl
https://meedoeninmontferland.info/


 3 

 
Strookje ouderhulp sportdag op vrijdag 21 april 
 
Naam (ouder)…………………………………… van…………………… uit groep ……… 
                                                                         van…………………… uit groep ……… 
                                                                         van…………………… uit groep ……… 

O   wil graag helpen (maakt niet uit waar) 
O   wil graag helpen bij: groep 1-2 /  groepen 3, 4 en 5 / groepen 6, 7 en 8    

 
a.u.b. het goede rondje inkleuren en bij de groepen graag een van de drie mogelijkheden omcirkelen. 


 

 
 



 4 

 
 
 
 
 



 5 

 


