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14 december 2017

GROEPSACTIVITEITEN
Op donderdag 21 december en vrijdag 22 december vieren wij het kerstfeest op school.
Het programma gaat er als volgt uitzien.
Bij droog weer:
Donderdag 21 december
16:55 uur: De kinderen zijn aanwezig in de klas. School gaat om 16:45 uur open.
17:00 uur: Kerstspel in de aula. Deze wordt gespeeld door de kleuters.
Alleen de kinderen kijken naar het kerstspel. Ouders en verzorgers kunnen in die tijd genieten van
een hapje en een drankje op het schoolplein.
17:30 uur:
Start van de kerstwandeling rond de school. De kinderen worden ingedeeld in groepen en
lopen onder begeleiding de tocht.
Morgen (vrijdag) hangen er lijsten op de klasdeuren van groep
1 t/m 4 waarop u zich kunt aanmelden als wandelouder.
18:15 uur:

Kinderen zijn weer terug op school.
Gezamenlijke afsluiting.

Bij slecht weer: (u krijgt uiterlijk donderdag
12u een bericht als de wandeling
/avondprogramma niet doorgaat.)
13:30 uur:
Kerstspel in de aula. Deze wordt
gespeeld door de kleuters.
Alleen de kinderen kijken naar
het kerstspel.

Vrijdag 22 december:
08:15 uur:
Inloop
08:30 uur:
Kerstontbijt in buffetvorm.
Het is de bedoeling dat uw zoon en/of dochter iets meeneemt voor de groep.
We maken er in het lokaal een gezellig buffetje van. Als u een gerechtje maakt, dan is een
hoeveelheid voor 8 kinderen voldoende. Het zou jammer zijn, als we veel moeten
weggooien.
Wilt u ook een bord, beker, lepel, vork en mes meegeven. Extra tafelversiering zoals een
tafelkleed, servet en kleine kerstversieringen zijn ook welkom. Voor drinken bij het buffet
wordt gezorgd.
De intekenlijsten voor het buffet hangen morgen (vrijdag) bij de diverse lokalen.
De vakantie begint om 12:00 uur.
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Wat speelt er op de BSO, het KDV en bij de Peuters van ons IKC
Op tijd inschrijven voor studiedagen, vakanties enz.
Het is belangrijk dat kinderen ingeschreven worden voor studiedagen en vakanties. Er hangt een formulier
op het prikbord met alle studiedagen en vakanties. U kunt de kinderen hierop aanmelden. U kunt het ook
doorgeven aan Iris, Dafne, Marieke en Sandra.
Dagen op tijd afzeggen
We willen alle ouders van de Peuteropvang, het Kinderdagverblijf, de VSO en de BSO met klem vragen om
op tijd door te geven als kinderen niet komen. Het liefst voor ’s ochtends 08.00 uur. Er wordt maandelijks
een werkschema voor de Pedagogisch medewerksters gemaakt en dit wordt gemaakt op basis van het
aantal aanwezige kinderen. Als er kinderen niet komen, dan vindt er een wijziging in het schema plaats. Dat
is niet erg, het is wel vervelend als een Pedagogisch medewerkster al op locatie is en dan tóch naar huis
moet gaan, omdat ouders op dat moment pas afbellen.
Voorstellen Iris
Hallo allemaal,
Mijn naam is Iris Leenders en ik ben 22 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriend en
zoontje van 4 maanden in Arnhem.
Voorheen ben ik 2 jaar aan het werk geweest als gastouder bij gezinnen aan huis.
Vanaf 13 November ben ik werkzaam binnen IKC de Toorts, waar ik met erg veel
plezier werk en met open armen ben ontvangen.
Mijn passie ligt bij het werken met kinderen en hen ondersteunen tijdens de
verschillende ontwikkelingen die zij doormaken.
Mocht u meer willen weten of vragen hebben, stel ze gerust!
Groetjes,
Iris Leenders
OUDERS
Bedankt voor alle ouderhulp!
Het schooljaar is 16 schoolweken op weg. In de afgelopen weken hebben wij
regelmatig een beroep op u als hulpouders gedaan. Wij hebben gemerkt dat het
enthousiasme om te helpen groot is. Niet alleen bij ouders, maar ook bij opa’s en
oma’s. Wij bedanken u hiervoor. Zonder uw hulp zouden vele activiteiten niet zo
succesvol zijn. We hopen dat we in het nieuwe jaar op net zoveel hulp van u
kunnen rekenen.
OR Bedankt!
Op de dag dat Sinterklaas bij ons op school komt, moet er ontzettend veel geregeld
worden. De Ouderraad neemt ons veel werk uit handen en heeft het dit jaar weer
fantastisch geregeld. De OR heeft voor Kerst de school prachtig versierd. Niet
alleen voor kerst, ook voor andere activiteiten is de ouderraad ontzettend
waardevol voor de kinderen en het team van IKC De Toorts. We willen ze daar
hartelijk voor bedanken.
MR en OC bedankt!
Wij willen de MR (Medezeggenschapsraad) en OC (Oudercommissie) bedanken
voor hun positief kritische houding met betrekking tot al het huidige en toekomstige
beleid op school. Hier gaat stiekem meer tijd in zitten dan vele mensen vermoeden.
De MR/OC is een critical friend en daar zijn wij ontzettend blij mee.
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Team, ouderraad en
medezeggenschapsraad wensen u allen
hele fijne kerstdagen en een goed
uiteinde met een evengoed begin.
We hopen u in het nieuwe jaar, op
maandag
8 januari 2018, gezond te mogen
begroeten.

Ouderavond Kanjertraining, zet alvast in uw agenda
Op maandagavond 26 februari, de tijd wordt nog gecommuniceerd, is er een ouderavond over
Kanjertraining (methode sociaal emotionele ontwikkeling). Het team krijgt de eerste scholing op maandag
19 en dinsdag 20 februari.
Bijlagen bij deze nieuwsbrief
- Braam Jeugdhuis
- Uitnodiging Kersviering voor kinderen in de Mariakerk
- Oliebollenfestijn Gymvereniging Margriet
- Zwem4daagse
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Nieuwsbrief 8
Kerstviering op school
Kerstontbijt en tot 12.00 uur naar school, daarna Kerstvakantie
Kerstvakantie
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Weer naar school
Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 10
Studiedag, kinderen van groep 1/2 en 3 vrij, leerkrachten van 6, 7 en 8 studiedag
Nieuwsbrief 11
Carnaval, meer informatie volgt
12.00 uur vakantie
Voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij
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Studiedagen, alle kinderen vrij.
Teamleden krijgen Kanjertraining, meer informatie volgt
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Ouderavond voor alle ouders over Kanjertraining, zet alvast in uw agenda!
e
1 Rappport
Nieuwsbrief 12
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Nieuwsbrief 13
Personeelsdag SPO de Liemers, alle kinderen vrij

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

4

Braam Jeugdhuis
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Uitnodiging Kersviering voor kinderen in de Mariakerk

Op 24 december is er in de
Mariakerk van 17:00u tot
17:30u een kerstviering
voor
kinderen van 2 t/m 8 jaar.
Als je de engel mooi versierd
en mee neemt dan kunnen
we de kerstboom bij de
kerststal mooi versieren.
De engel kun je downloaden en
printen via
www.parochiegabriel.nl/nieuws
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