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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Korfbaltoernooi 
Op woensdag 17 mei hebben maar liefst 8 teams van IKC De Toorts deelgenomen aan het korfbaltoernooi. 
Het was een gezellige en sportieve middag en het weer was prima. We willen de organisatie van de 
Didams-Loilse Korfbalvereniging (DLKV) hartelijk bedanken voor het organiseren van dit geslaagde 
toernooi.  
 
Kamp groep 8: ’s Koonings Jaght Schaarsbergen 
Volgende week is het zover: van woensdag 7 t/m vrijdag 9 juni gaat groep 8 op kamp  
naar ’s Koonings Jaght te Schaarsbergen.  
De leerlingen gaan van dichtbij meemaken hoe mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken.  
Naast een beroepsvoorlichting door een functionaris van Siza, de organisatie waaronder ’s Koonings Jaght 
valt, zal er een dagbesteding bezocht worden. 
Daarnaast staan er nog vele andere leuke andere activiteiten op het programma. 
De kinderen mogen sporten en zwemmen, ze zijn actief in het bos en op het veld, ze houden een gezellige 
bonte avond en misschien komen er nog wel enkele spoken op bezoek.  
Het belooft een geweldig leuk en leerzaam kamp te worden. De leerlingen hebben een kampboekje 
gekregen met alle informatie.  
We wensen groep 8 alvast een goed kamp toe met veel mooi weer. 
 
Schoolreisje groepen 1/2/3 Herhaling!! 
Op donderdag 15 juni gaan de groepen 1-2-3 op schoolreisje en wel naar Het Land van Jan Klaasen in 
Braamt. De kinderen worden om  09.15 uur in de klas verwacht. Wilt u als ouders uw kind naar de klas 
brengen en vervolgens buiten wachten zodat het in de klas niet te druk wordt? We vertrekken rond 9.30 
uur. Ze hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen. We zijn om 15.00 uur terug op school. 
Mocht u van 8.30u tot 9.15u een probleem hebben met de opvang van uw kind(eren), kunt u dit bij de 
leerkracht aangeven. U kind(eren) kan(kunnen) dan in de groep opgevangen worden. 
 
Overzicht schoolreisje 

Groep 1/2/3 Donderdag 15 juni, Land van Jan Klaassen 

Groep 4 Vrijdag 30 juni Lievelde Binnenpret 

Groep 5 Dinsdag 27 juni, meer informatie volgt 

Groep 6 en 7 Woensdag 28 juni, Skyzone  
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Musical groep 3 
Op 30 juni gaan de kinderen van groep 3 naar het Musiater.  Ze geven daar een muzikale voorstelling. De 
voorstelling begint om 19.30 uur en de foyer is vanaf 18.45 open. De ouders van goep 3 hebben inmiddels 
hun kaartjes al besteld. Maar er zijn nog kaartjes over. Dus ieder die nog belangstelling heeft om dit 
spektakel bij te wonen kan zich melden bij de leerkracht van groep 3. 
 
Musical groep 8 
Groep 8 voert op maandag 10 juli de musical op. Wij hebben voor de musical nog enkele attributen en 
kledingstukken nodig.  
We zijn nog op zoek naar de volgende attributen:   
Koevoet, waterpomptang, Engelse tang, portofoons, koptelefoon, nepkunstgebit, trolleykoffer, 
schapenknuffels, vergrootglazen, grote zaklampen, politiebadges (2x), kattenknuffels, zwarte hoge hoed, 
sluier, bloemenkettingen, oud fotolijstje, bosje kunst veldbloemen 
De volgende kledingstukken zijn nodig: 
politiepakken (2x), blauwe jurk, rode jurk, boevenpakken (2x) 
Lakschoenen maat 40 (2x), maat 41 (1x) maat 42 (1x) 
Smokings: maat 164 (3x) en maat 158 (1x) 

 
Alvast bedankt! Groep 8 leerlingen en Juf Sanne 
 
Kennismaken met je nieuwe groep 
Op donderdagmiddag 13 juli van 13.00-14.30 uur maken alle kinderen kennis met hun leerkracht(en) van 
volgend schooljaar, het ‘doordraai moment’. Alle nieuwe kinderen ontvangen deze week een uitnodiging 
hiervoor. 
 

OUDERS 

 
Paspoort van Zonnekinderen 
Als u in de zomervakantie gebruik wilt maken van het paspoort van Zonnekinderen, wilt u dit dan voor 23 
juni doorgeven via ikcdetoorts@zonnekinderen.nl  i.v.m. het maken van de roosters van de pedagogisch 
medewerksters. Er kan op basis van beschikbaarheid gebruik gemaakt 
worden.  
 
Ontdektuin werkochtend 
Er is 20 mei ontzettend hard gewerkt in de ontdektuin. De kinderen 
kunnen weer volop spelen in een onkruidvrije tuin! Bedankt voor alle 
hulp! 
 
 
 
 
 
 
Kledinginzameling, helpt u mee? 
Het wordt weer mooi weer, de kledingkasten kunnen weer opgeruimd worden. Gooi uw oude kleding niet 
weg!  Net buiten onze speelplaats staat een kledingcontainer. U  kunt hier uw oude kleding in doen. Voor 
deze oude kleding ontvangt de school een vergoeding per kilo. Deze vergoeding komt weer geheel ten 
goede aan de kinderen. Kijk daarom goed in uw kasten en vraag eventueel familie om ook het textiel te 
brengen. Als de container vol zit, dan kunnen wij aangeven dat hij weer geleegd kan worden ontvangen we 
een mooi bedrag.   
 
Wat mag u allemaal inleveren:  
Dekens, dekbedhoezen, gordijnen, handdoeken, handschoenen, hoeden en petten, kleding, lakens 
ondergoed, riemen, schoenen (aan elkaar gebonden), laarzen, sokken, dassen, tafellakens, tassen, 
theedoeken, vitrage, doeken en textiel.  
Wat mag niet:  
Matrassen, natte kleding, poetsdoeken, vloerbedekking, vodden, zwaar bevuild textiel, kussens en 
dekbedden. 

mailto:ikcdetoorts@zonnekinderen.nl
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Presentatieavond en bedankmoment 
Op maandag 26 juni  zal de jaarlijkse presentatieavond plaatsvinden. Tijdens deze avond krijgt 
u meer informatie over het nieuwe schooljaar. De presentatie zal in de aula plaatsvinden.  
Het programma ziet er als volgt uit: 
19.45 – 20.00 uur  Koffie en thee staan in de hal klaar 
20.00 – 20.30  uur Presentatie, met daarin de formatie 2017-2018 
20.30 – 20.45  uur Kennismaking met de leerkracht(en)  
20.45 – 21.15 uur Hapje en een drankje als dank voor al uw betrokkenheid  

      en hulp het afgelopen schooljaar 
 
Tijdens de kennismaking met de leerkracht(en) (tussen 20.30 uur – 20.45 uur) kunt u kennismaken met de 
leerkracht(en) bij wie uw kind(eren) in de groep(en) is (zijn) geplaatst. Dit is echt alleen kennismaken. 
Tijdens de introductieavond aan het begin van het schooljaar zal er meer verteld worden over het schooljaar.  
 
Dit is een avond waarbij uw aanwezigheid ten zeerste gewenst is en een avond die u niet mag missen. 
Nieuwe ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom. Zij zijn ook  uitgenodigd! 

 
Nieuws uit de MR 
Op iedere school kunnen ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid op school door middel van 
een Medezeggenschapsraad (MR).  De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Wij houden u graag op de 
hoogte over wat er in de MR besproken wordt. 
 
De nieuwe MR leden (Martine Wenting en Mieke Bongers) raken steeds meer vertrouwd binnen de MR. De 
MR cursus die zij in de afgelopen tijd volgden, maakt dat zij ook inhoudelijk meer hun weg weten. Bent u nog 
weer even benieuwd naar de gezichten van alle MR leden? U vindt ze op de website van IKC de Toorts. 
 
Uit de ouderenquête die u aan het begin van het schooljaar heeft ingevuld heeft, komt naar voren dat onze 
school goed scoort. Daar zijn we ook als MR trots op. In overleg met de directie bespreken we hoe de 
verbetermogelijkheden de komende tijd aandacht kunnen krijgen. We stellen voor dat hiertoe vanuit de 
directie een plan van aanpak  wordt gemaakt en de directie deelt de wijze waarop zij ouders wil informeren 
over de uitkomsten.  
 
De Toorts neemt dit schooljaar verschillende initiatieven om richting te geven aan de kwaliteit van 
onderwijs en de identiteit van de school. Zo wordt er gekeken naar nieuwe lesmethoden voor Engels, 
lezen en sociaal emotionele ontwikkeling. De directie brengt aan de MR verslag uit over de voortgang. 
Enkele methoden worden momenteel geprobeerd in de klas.  
 
We staan stil bij de schoolbegroting en de formatie voor het nieuwe schooljaar. Op de 
informatiebijeenkomst aan het eind van het schooljaar wordt u geïnformeerd over de nieuwe groepsindeling. 
Deze is, ook voor de MR, nu nog niet bekend. Wel komt naar voren dat we weer 8 groepen kunnen maken 
volgend jaar.  
 
De vakantieregeling en de verdeling van studiedagen wordt door de directie voorgelegd. Voor ouders 
lijken we dit jaar tot een gunstigere verdeling te komen, doordat we de mogelijkheid van 2 weken 
meivakantie zien. Wel willen we de gevolgen voor de leerkrachten verder onder de loep nemen. Hierna zal 
de MR formeel kunnen beslissen over de instemming.  
 
De Toorts is dit jaar gestart met een nieuwe opzet voor de oudergesprekken; een startgesprek en een 
rapportgesprek na het eerste rapport. De MR vindt de periode tussen de beide gesprekken erg lang. Het zou 
wat ons betreft wenselijk zijn als ouders de mogelijkheid wordt geboden voor een extra gesprek, bijvoorbeeld 
in november. De directie neemt dit voorstel mee ter overweging.  
 
Een van de punten die dit schooljaar regelmatig terugkomt op onze agenda is beleid rondom schooltijden; 
het vijf gelijke dagen model. De adviezen vanuit de GMR, SPO de Liemers en de directie worden 
besproken en we hebben een eerste peiling onder ouders gedaan binnen de ouderenquête. Om ons verder 
te oriënteren hebben we als MR contact gezocht met andere scholen in Didam en geïnformeerd naar hun 
plannen rondom het 5 gelijke dagen model. We bespreken de gevolgen voor de school, de ouders (o.a. 
werktijden, kosten voor opvang) en de kinderen (o.a. sport, opvang). Met alle informatie willen we zorgvuldig 
de eventuele verdere stappen omtrent de schooltijden afwegen.  
 
Heeft u als ouder vragen, opmerkingen of tips over het schoolbeleid? Ziet u verbetermogelijkheden voor IKC 
de Toorts? De MR hoort ze graag! U kunt ons aanspreken op school of mailen naar mr@detoorts.nl 
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Bijlagen bij deze nieuwsbrief 
- Geslaagden diploma Computertypen/Word/PowerPoint  
- Braderie de Bijland 
- Groepsles groep 7 info GGD 
- Buuv Montferland 

 

AGENDA 

Ma 05-06 : Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij 
Wo 
t/m 
vrij 

07-06   
 
09-06 

:  Kamp groep 8 

Do 15-06 : Schoolreisje groep 1/2/3 
Ma 26-06 : Presentatieavond 
Di 27-06 : Schoolreisje groep 5, meer informatie volgt 
Wo 28-06 : Schoolreisje groep 6 en 7  
Do 29-06 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij 30-06 : Schoolreisje groep 4  
Vrij 30-06 : Musical groep 3 
Ma 10-07 : Musical groep 8 
Do 13-07 : Doordraaimiddag van 13.00-14.30 uur, kennismaken met de leerkracht(en) van volgend 

jaar 
Vrij 14-07 : Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur vakantie 
Ma 
t/m 
vrij 

17-07   
 
25-08 

: Zomervakantie  

 
Mede namens het team, 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Folkers, unitleider 
Marjolein Wenting, directeur 
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Daar zijn ze mooi klaar mee… 

  
 

Silke Berendsen, Aniek Hendriksen, Yoek van den Beld, Senne Florissen, Meike 

Hageman, Tom Hendricksen, Niels Lenderink, Nick Roerink,  

Britt Strikkeling, Nienke ter Wiel, Bjorn van Wanroij en Senne Willemsen.  

 
…die leerlingen van IKC De Toorts. Met ’t diploma Computertypen/Word/PowerPoint.  

Wat zullen ze er nog een plezier aan beleven! 

Laat nu maar komen die verslagen, werkstukken en presentaties. Alle reden dus om trots te zijn met 

dit resultaat: 100% geslaagd; gem. 121 aanslagen per minuut.  

Dat is IMB Opleidingen, niet minder!  

Het is maar waar je voor kiest. Ook meedoen? De nieuwe cursus start weer in september/oktober 

2017. 

Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.imb-typen.nl of neem contact op met  

IMB opleidingen Doetinchem tel. 0314 – 39 40 25. 

 

 

 

 

 

http://www.imb-typen.nl/
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Wat is BUUV?  

BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners van Montferland. Iedereen heeft wel eens iets te vragen, te delen 

of te bieden. Bij BUUV is het niet ‘voor wat hoort wat’. Als BUUV hoef je echt niet altijd klaar te staan. Je kunt ook af en 

toe een handje helpen. Gewoon wanneer het jou uitkomt.  

Voor wie is BUUV?  

BUUV is voor iedereen en voor alle leeftijden. Nieuwe inwoners van Montferland die in contact willen komen met 

buurtgenoten. Burgers die hun kennis en vaardigheden willen delen. Creatievelingen die samen mooie dingen willen 

maken. Mensen die iemand zoeken voor vervoer, samen willen koken of een klusje voor een ander willen doen. 

Tuinhelden, koffieliefhebbers, klussers, theaterliefhebbers en wandelmaatjes. BUUV mee!  

Hoe werkt BUUV?  

Bij BUUV kun je vraag en aanbod plaatsen. Daar kunnen anderen op reageren. Jouw naam en kern staan bij jouw vraag 

of aanbod. Pas na een match worden er telefoonnummers en e-mailadressen uitgewisseld om een afspraak te maken. 

Liever anoniem iets plaatsen? Bel dan met BUUV. Contactpersoon worden voor iemand anders? Meld dan eerst jezelf 

aan en daarna onder je eigen account de andere deelnemer. Alle contacten gaan dan altijd via jou. Ook professionals  

kunnen op deze manier berichten plaatsen namens hun cliënten.  

Waar is BUUV?  

Informatie over BUUV is te vinden op onze website www.montferland.buuv.nu  

Op verschillende locaties in Montferland hangen prikborden en heeft BUUV inloopspreekuren waar je terecht kunt voor 

informatie en vragen. Een actueel overzicht vind je op www.montferland.buuv.nu onder het kopje contact.  

BUUV huisregels  

BUUV heeft een aantal afspraken op een rijtje gezet: de huisregels. Deze kun  

je nalezen op de website www.montferland.buuv.nu. 

Bij BUUV gaat alles zonder betaling. Maak vooraf afspraken met elkaar over eventuele onkosten, bijvoorbeeld over 

benzinevergoeding en parkeerkosten.  

BUUV team  

Het team van BUUV bestaat uit enthousiaste Montferlandse inwoners. Bij hen kun je terecht voor al je vragen over 

BUUV. Ook kunnen ze helpen met het plaatsen  

van jouw vraag of aanbod. 


