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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Sinterklaas op De Toorts  
Dinsdag 5 december is het weer zover. We hopen dat de Sint onze school weer komt bezoeken. Deze dag 
is er geen inloop. We verwelkomen de Sint rond 8:30 uur op het schoolplein. Om ongeveer 8:45 uur zullen 
we dan naar binnen gaan. De ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 1/2  mogen hun kind dan naar 
binnen brengen. De andere kinderen gaan zelfstandig. 
Deze dag mag u uw kind gewoon het fruit van 10:00 uur en de boterham van 12.00 uur meegeven. Dat wat 
de kinderen op school krijgen, is een extraatje. 
Ook zullen de groepen 1, 2, 3 en 4 dit jaar de schoen gaan zetten. (groepen 1-2-3 zetten  de gymschoen) Dit 
gaat gebeuren op donderdag 29 november. Daarom gaan de deuren van de hele school op vrijdag 29 
november pas om 8.25 uur open. Zo kunnen de kinderen allemaal tegelijkertijd zien wat de verrassing is. 
 
Surprises 
In de groepen 5 t/m 8 maken de kinderen en de leerkrachten surprises voor elkaar. Het geld voor de 
cadeautjes krijgen de kinderen op donderdag 9 november. Deze dag worden ook de lootjes getrokken in de 
groepen 5 t/m 8. Zo heeft uw kind genoeg tijd om samen met u een mooie surprise te maken. In de groepen 
wordt duidelijk besproken dat iedereen een surprise maakt met een gedicht. Het is de bedoeling dat van het 
geld cadeautjes worden gekocht en geen snoep. Op vrijdag 1 december en maandag 4 december nemen de 
kinderen de surprises mee, deze worden dan tentoongesteld. U bent als ouder(s)/verzorger(s) vrijdag 1 
december om 14:30 uur van harte welkom om de surprises te komen bekijken. We hopen en vertrouwen 
erop dat alle kinderen op 5 december blij en tevreden met een mooie surprise naar huis kunnen gaan.  
 

Wat speelt er op de BSO, het KDV en bij de Peuters van ons IKC 

 
Oudercommissie  
De oudercommissie is op zoek naar 2 leden. Op dit moment maakt alleen Sanne Emmens deel uit van de 
Oudercommissie. Het zou fijn zijn als er 2 leden zich aanmelden. Het liefst een ouder van de Peuteropvang 
en een ouder van het Kinderdagverblijf. U kunt zich aanmelden door te reageren op deze nieuwsbrief, u kunt 
het ook bij Dafne, Sandra of Marieke aangeven. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de Pedagogisch 
medewerksters.  
 
Introductie van Tijn, Anne en Tim 
Op donderdag 26 oktober is op veel locaties van Zonnekinderen een film of voorstelling getoond met daarin 
de materialen over Tijn, Anne en Tim. Dit zijn 3 kinderen die op een IKC zitten. Als u nieuwsgierig bent naar 

het filmpje, dan kunt u deze via de volgende link bekijken: https://youtu.be/rTOtm2Bb82U 

Er zijn allerlei materialen ontwikkelt die over Tijn, Anne en Tim gaan. Er is een prentenboek, er zijn 
handpoppen, dagritmekaarten, praatplaten en pictogrammen.  
 
Kerstvakantie  
Als u gebruik wilt maken van de opvang tijdens de kerstvakantie, dan kunt u dit voor 13 november 
aangeven. Het is belangrijk dat we op tijd weten hoeveel kinderen er komen, dan kan er rekening mee 
gehouden worden met het inroosteren van de Pedagogisch medewerkster en het aanbod kan afgestemd 
worden.  
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OUDERS 

 
Hoera de ooievaar is geland 

 

Op woensdag 18 oktober is juf Kim bevallen van een prachtige zoon 

Lars. Het gaat heel erg goed met ze. We hebben ze namens iedereen 

heel veel gezondheid, geluk en liefde gewenst. 
 
 

 
10-minutengesprekken op verzoek of aanvraag (facultatieve 10-minutengesprekken) 
In week 48 en 49 van 27 november t/m 8 december, is er de mogelijkheid om een 10-minutengesprek aan te 
vragen. Deze gesprekken zijn niet verplicht. Het kan ook zijn dat de leerkracht u vraagt om een gesprek in te 
plannen. Op woensdag 22 november zetten de leerkrachten de tijden klaar waarop u kunt inplannen. De 10-
minutengesprekken vinden na schooltijd plaats tot 17.30 uur. Als uw zoon of dochter 2 leerkrachten heeft, 
dan is de leerkracht die op die dag werkt aanwezig. De leerkrachten zorgen onderling voor een goede 
overdracht. Op 5 maart en 8 maart zijn de volgende 10-minutengesprekken. Deze worden 's avonds 
gepland. 
 
Voorlopig adviesgesprekken groep 8  
De voorlopig adviesgesprekken zijn op dinsdag 28 november en donderdag 30 november. Bij de voorlopige 
adviesgesprekken in groep 8 kunnen de accenten van het gesprek anders liggen dan in de andere groepen. 
Op basis van de LOVS gegevens, proefcito, methodetoetsen, bevindingen en ervaringen in de klas gaan 
leerkracht en ouder met elkaar in gesprek over het niveau en de keuze voor het voortgezet onderwijs. Welke 
past, volgens alle gegevens en observaties, bij uw zoon en/of dochter. De gesprekken zullen doorgaans 15 
min. in beslag nemen. Juf Sanne verstuurd een bericht via Digiduif, zodat u zich kunt inschrijven. 
 
Europees schoolfruit 
Van 13 november tot en met 20 april mogen wij meedoen aan het EU-
Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 
is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op 
drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit 
uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.  
 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten 
groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 
Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-
Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en 
fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ 
verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website 
www.euschoolfruit.nl. Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 
Dit schoolfruit is extra, u kunt zelf inschatten of uw zoon/dochter nog fruit meeneemt van thuis. 
 
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

- Sjors Sportief voor de groepen 1 en 2 
- Hoe wijs ben je? 
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AGENDA 

Do 02-11 : Nieuwsbrief 5 
Do 16-11 : Nieuwsbrief 6 
Wo 22-11 :  Voorlopig adviesgesprekken groep 8 
Do 23-11 : Groep 1/2/3 vrij, leerkrachten van 1-2 en 3 gaan naar groep 4 en 5. Gerald en Mirjam 

hebben een studiedag 
  : Voorlopig adviesgesprekken groep 8 
Ma 27-11 : Deze week facultatieve 10-minutengesprekken na schooltijd 
  : Contactdag met bestuur en Raad van Toezicht SPO de Liemers 
Do 30-11 : Nieuwsbrief 7 
Ma 04-12 : Deze week facultatieve 10-minutengesprekken na schooltijd 
Di 05-12 : Sinterklaas 
Do 14-12 : Nieuwsbrief 8 
Do 21-12 : Kerstviering op school, meer informatie volgt 
Vrij 22-12 : Tot 12.00 uur naar school, daarna Kerstvakantie 
Ma 
t/m 
vrij 

25-12 
t/m 05-
01 

: Kerstvakantie 

    
 
Mede namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Folkers, unitleider 
Marjolein Wenting, directeur 
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