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GROEPSACTIVITEITEN
Sinterklaas op De Toorts (herhaling)
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 zelf naar de groep.
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. De groepen 12-3 hebben vandaag hun schoen gezet. Daarom gaan de deuren voor de hele school morgen, op vrijdag 1
december, pas om 08.25 uur open. Zo kunnen de kinderen allemaal tegelijkertijd zien wat de verrassing is.
Surprises (herhaling)
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.
Kerst op de Toorts
Bij mooi weer gaan we tijdens de kerstviering een buitenactiviteit doen.
Om deze gezellig aan te kleden hebben we lege glazen potjes nodig ter grootte van een jampotje.
Zou u die voor ons willen bewaren? U kunt ze inleveren bij de leerkracht van uw kind (eren).
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Dingen die nu alvast fijn te zijn om te weten:
De kerstviering is op donderdag 21 december.
Bij mooi weer ziet het programma er als volgt uit:
 16:50 uur
kinderen komen op school
 17:00 uur
kerstspel voor de leerlingen (niet voor de ouders) van De Toorts in de aula verzorgt
door de kinderen van groep 1 en 2.
In de tijd van het kerstspel en de wandeling is er voor de ouders een hapje en een
drankje te koop op het schoolplein.
 17:30 uur
de kinderen maken een kerstwandeltocht rond de school.
 18:30 uur
de verwachte eindtijd.
Vrijdag 22 december: 08:30 uur kerstontbijt, verdere informatie volgt.
Bij slecht weer gaat de kerstwandeltocht niet door en zal het kerstspel onder schooltijd gespeeld worden.
OUDERS
Staken op 12 december
Zonnekinderen biedt op 12 december bij wijze van service hele dag opvang voor onze reguliere BSOkinderen. Ouders kunnen hiervoor de stapeluren gebruiken of extra opvang afnemen. Aanmelding dient
plaats te vinden voor 5 december a.s. in verband met het mogelijk aanpassen van de personeelsroosters.
Onze locaties openen vanaf een minimale deelname van 3 kinderen, waarbij bij minder aanmeldingen
gekeken kan worden of er een koppeling met een nabijgelegen locatie kan plaatsvinden. Ouders die normaal
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gesproken geen gebruik maken van de buitenschoolse opvang, kunnen helaas geen gebruik maken van de
opvang.
Bereikbaarheid ouders
Elke leerkracht heeft een lijst met telefoonnummers van ouder(s)/verzorger(s) van de
kinderen. Ouders geven bij de inschrijving van hun kind een aantal nummers door waarop
zij (of degenen die zorgen voor de opvang van de kinderen) overdag te bereiken zijn. Als u
een wijziging heeft, ook voor email adressen, geef dat dan z.s.m. door aan de
administratie. Ruud Zuiderwijk zal deze wijziging verwerken en doorgeven aan de
leerkrachten. Dit gaat niet automatisch via digiduif!! Dit kan via administratie@detoorts.nl
Opgave nieuwe leerlingen; graag zo spoedig mogelijk
Als uw kind volgend schooljaar (2018-2019 of het schooljaar daarop) 4 jaar wordt en dus naar school kan en
mag, vragen wij u uw kind zo spoedig mogelijk aan te melden. U kunt een afspraak maken met Jeroen of
Marjolein voor een kort intakegesprek. Dit i.v.m. onze planning voor volgend schooljaar. Wellicht kunt u het
bovenstaande eveneens melden aan buren/familie/kennissen die van plan zijn hun kind(eren) op onze
school aan te melden. Nieuwe ouders mogen altijd contact met ons opnemen voor een afspraak.
Marloes Giezenaar neemt afscheid
De ouders van de groepen 6/7 en 8 zullen Marloes wel kennen. Marloes is combifunctionaris sport in de
gemeente Montferland en gaf iedere maandag gymles aan de kinderen van groep 6 t/m 8. Marloes heeft een
baan in Doetinchem geaccepteerd. Zij gaat daar vanaf 1 januari 2018, bij een andere organisatie dezelfde
werkzaamheden verrichten. Voor Marloes heel erg leuk, voor ons heel erg jammer. Er wordt op korte termijn
naar vervanging gezocht, dit zal vanuit de gemeente en de Gelderse Sport Federatie geregeld gaan worden.
Het zou kunnen zijn dat dit nog niet in januari gerealiseerd is. De leerkrachten gaan dan zelf weer gymles
geven op maandag. We wensen Marloes heel veel plezier in Doetinchem.
Bijlagen bij deze nieuwsbrief
- Schoolfruit
- Scholenkampioenschap tafeltennis
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Nieuwsbrief 7
Deze week facultatieve 10-minutengesprekken (zie digiduif bericht 24 november)
Sinterklaas
Nieuwsbrief 8
Kerstviering op school, meer informatie volgt in de nieuwsbrief van 14 december
Tot 12.00 uur naar school, daarna Kerstvakantie
Kerstvakantie

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