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GROEPSACTIVITEITEN 

 

Carnaval 2018  
We vieren carnaval op vrijdag 9 februari. Het thema is: LET’S DISCO. Iedereen mag verkleed komen, 
confetti en wapens zijn deze dag niet toegestaan.  
Tijdens het grote feest wachten we deze ochtend met z’n allen op het schoolplein tot de Prins(es) Carnaval 
arriveert. Er is dus geen inloop. Om te voorkomen dat kinderen het koud krijgen of lang moeten wachten, is 
het verstandig dat de kinderen echt pas rond 8.30 uur op school zijn. Na de ontvangst van de Prins (es) 
mogen de kinderen naar hun eigen juf of meester om samen het feest binnen voort te zetten.  
De kinderen krijgen ’s ochtends drinken en wat lekkers en hoeven dus zelf niets mee te nemen.  
Alle kinderen mogen om 12.00 uur naar huis .   
Het belooft een geweldig feest te worden! ALAAF, ALAAF, ALAAAAAAAFFFFF!!!!!   
 
 

OUDERS 

 
Extra ondersteuning buiten de groep 
Sommige kinderen krijgen op De Toorts extra ondersteuning buiten de groep. Ada wordt hiervoor als 
onderwijsassistent ingezet. De leerkracht zorgt ervoor dat Ada weet wat ze met de kinderen kan oefenen. 
We moeten als school iedere periode (het schooljaar verdelen we in 4 periodes van 10 weken) weer de 
afweging maken welke kinderen in aanmerking komen voor deze ondersteuning. Sommige kinderen 
hebben er recht op, omdat we vanuit een bepaalde instantie middelen (geld) krijgen voor de begeleiding 
van deze kinderen. Bijvoorbeeld kinderen met een taalontwikkelingstoornis met een arrangement hebben 
recht op deze extra ondersteuning. 
Kinderen die extra ondersteuning krijgen, zitten niet per definitie het hele jaar in deze ondersteuning en 
ontvangen dit ook niet per definitie tot aan het einde van hun schoolloopbaan. 
De afweging van welke kinderen wordt altijd gemaakt met de leerkracht, de intern begeleider (Lizette 
Lichtenberg) en in overleg met de unitleider (Jeroen Folkers) en de directeur (Marjolein Wenting). 
 
Juf Kim start weer 
Juf Kim is in oktober bevallen van haar zoon Lars. Haar zwangerschapsverlof zit er begin februari weer op. 
Op donderdag 8 februari start Kim weer met werken in groep 1-2b. Die week is juf Inge er op dinsdag, 
samen met juf Keshia, op donderdag is juf Kim er samen met juf Keshia, op vrijdag is juf Kim er. Na de 
voorjaarsvakantie is juf Inge op maandag, dinsdag en woensdag in de groep en juf Kim op donderdag en 
vrijdag. 
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

 

AGENDA 

 
Do 25-01 : Nieuwsbrief 10 
Vrij 26-01 : Studiedag, kinderen van groep 1/2 en 3 vrij, leerkrachten van 6, 7 en 8 studiedag 
Do 08-02 : Nieuwsbrief 11 
Vrij 09-02 : Carnaval, meer informatie volgt 
  : 12.00 uur vakantie 
Ma 
t/m 
vrij 

12-02- 
t/m 16-
02 

: Voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij 

Ma 
en 

19-02  
 

: Studiedagen, alle kinderen vrij. 
Teamleden krijgen Kanjertraining, meer informatie volgt 
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di 20-02 
Ma 26-02 : Ouderavond voor alle ouders over Kanjertraining, zet alvast in uw agenda! 
Do 01-03 : 1

e
 Rapport 

  : Nieuwsbrief 12 
Ma 05-03 : 10-minutengesprekken 
Do 08-03 : 10-minutengesprekken 
Do 15-03 : Nieuwsbrief 13 
Wo 21-03 : Personeelsdag SPO de Liemers, alle kinderen vrij 
 
 
 
Mede namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Folkers, unitleider 
Marjolein Wenting, directeur 
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Hey Hellooo Sportievelingen, 

 

Wat heb jij je dit jaar voorgenomen? Meer sporten, meer genieten of 

bijvoorbeeld meer tijd met je familie? Je hoeft niet te kiezen, want op 4 

maart 2018 kan het allemaal bij de de 21e baggerloop. 

 

Wat staat op het programma? 

  

Jeugdloop: Starttijd: 10:00 uur 

 t/m 10 jaar: 1,3 km loop 

 t/m 16 jaar: 2,5 km loop 

 ouder + kind loop  

Vink Baggerloop: Starttijd 11:00 

 Voor alle leeftijden 

 10 kilometer wedstrijdloop (4 rondes) 

RenneVoorDuchenne : Starttijd 11:03 

 Voor alle leeftijden 

 Lekker baggeren, puur voor je plezier 

 5 kilometer (2 rondes) 

 een extra rondje mag trouwens ook, het gaat om de fun! 

 

KLIK hier om in te schrijven  dan weet je zeker dat jij er bij bent!! 

 

Onderweg zijn er leuke verrassingen en als toetje staat er na afloop een heerlijke 

hottub voor jullie klaar. 

  

Tip: stop de carnavalskleren nog niet in de was, maar gebruik ze eerst nog een 

keer in de baggerloop. Daarmee ding je niet alleen mee naar de prachtige 

wisselbeker van best verkleedde deelnemer, maar doe je jezelf en vooral het 

publiek een groot plezier.   

  

Zowel bij de jeugdloop als bij de RenneVoorDuchenne Fun-Run kunnen 

ouders met kinderen en kinderen met ouders/ooms/tantes/leraren/oma's 

meelopen: baggeren met zijn 2en geeft dubbel plezier! 

  

Bagger het voort.... 

  

Het baggerteam. 

http://bagger.baggerloop.nl/?page_id=32
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