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GROEPSACTIVITEITEN
Sportdag; informatie
Op woensdag 25 april verwachten we alle kinderen in een oranje getinte outfit
tussen 8.30u en 8.35u (niet eerder!) op sportpark “De Nevelhorst”. We lopen
vanaf 8.40 uur naar veld 1, het kunstgrasveld. Hier zal een warming-up
plaatsvinden. De kinderen zoeken de groepsleerkracht op het veld op en
verzamelen zich als groep. Het zou fijn zijn dat alle ouders plaatsnemen op de
tribune en zo getuige kunnen zijn van een sportieve opening!
Om 11.50 uur zal er een afsluitende activiteit plaatsvinden tussen leerkrachten en
ouders. We zijn om ongeveer 12.00 uur klaar, u kunt dan uw kind(eren)
meenemen. Alleen de poort bij de parkeerplaats zal open zijn, zodat we toezicht
kunnen houden dat er geen kinderen alleen naar huis gaan, zonder dat de
leerkracht hiervan af weet.
De kinderen sporten op 3 velden: Zonnekinderen en de groepen 1/2/3 op het hoofdveld (kunstgrasveld),
de groepen 4 t/m 8 spelen op veld 2 en veld 3. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken (dus
ook geen snoep) mee te nemen. Zorg voor geschikte, waar mogelijk oranje sportkleding, eventueel een
regenjack indien de weersvoorspelling hiertoe aanleiding geeft. Verder liever geen tassen, sieraden en/of
andere losse dingen meegeven aan uw kind!
Voor het KDV en peuteropvang (Zonnekinderen) en groepen 1-2-3) nog enkele aandachtspunten:
Om organisatorische redenen is het niet altijd mogelijk uw kind in te delen in uw eigen groep. (zoals in de
eerdere digiduif al beschreven stond) Ook wijzen wij er op dat het voor veel kinderen beter is als de ouders
niet achter de hekken gaan staan, jonge kinderen kunnen hierdoor erg worden afgeleid. Vanaf de tribune
heeft u prachtig zicht!
Bij (heel erg) slecht weer gaan we naar school. Ook dan zal de schooldag tot 12.00u zijn, zoals eerder is
aangegeven. We gaan er vanuit dat de sportdag gewoon doorgaat, ook bij een spatje regen.
OUDERS
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
Op dinsdag 20 maart zal Josine Bergsma, jeugdverpleegkundige van 8.30 tot 10.00 uur
een inloopspreekuur houden op de Toorts. U kunt bij haar terecht met vragen over de
ontwikkeling van uw kind. Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei en motoriek, maar ook
voor opvoedingsvragen, gezonde voeding, eetgedrag en psychosociale ontwikkeling. In
overleg met ouders en kinderen kan zij – als dat nodig mocht zijn - verwijzen naar andere
vormen van ondersteuning of naar een huisarts/specialist. U kunt zonder afspraak binnen
lopen. Bent u niet in de gelegenheid om te komen, maar heeft u wel een vraag? Dan kunt
u haar altijd mailen: j.bergsma@ggdnog.nl.
Juf Mirjam afwezig
Veel ouders hebben het al opgemerkt, juf Mirjam is ziek. Ze heeft longontsteking gehad en het herstel duurt
langer dan dat ze zelf eigenlijk wil. Ze moet ervoor zorgen dat ze de komende periode voldoende energie
opbouwt, zodat ze, als ze weer voor de groep staat, dit ook vol kan houden.
Aankomende twee volledige weken (week 12 en 13) is juf Laurie in groep 4,onze LIO stagiaire.
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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.
Pasen
Donderdag 29 maart vieren we het paasfeest op school. We beginnen om 8:30 uur met een gezellig
paasontbijt. Laat ze dus niet te veel eten thuis. Vanaf donderdag
22 maart hangt er op de deur van iedere groep een inschrijflijst
voor dit ontbijt. De kinderen nemen deze dag zelf bord, bestek en
een beker mee. De OR verzorgt het drinken.
Aansluitend aan het ontbijt vindt er een paasviering plaats in de
aula. We ronden de ochtend af met groepsdoorbroken
activiteiten.
Voor deze activiteiten zijn we nog op zoek naar eierdozen,
mocht u thuis nog wat hebben liggen zou u dit willen inleveren bij
de groepsleerkracht? De middag heeft iedere groep een eigen programma.
We maken op school geen palmpaasstokken meer. Wilt u met uw kind een palmpaasstok thuis maken, dan
kunt u (donderdag 22 maart) bij groep 1/2b een stok halen. Wilt u deze geleende stokken na Pasen weer
inleveren in deze groep? Alvast bedankt.
De kinderen nemen, op donderdag 29 maart, voor de pauzes eigen eten en drinken mee. De dag eindigt
gewoon om 14.30 uur.
Stage op IKC De Toorts
We vinden het belangrijk om studenten de mogelijkheid te bieden om stage te lopen op IKC De Toorts.
Studenten leren hoe ze de theorie kunnen toepassen in de praktijk en de school leert ook weer van de
expertise en kennis die zij meebrengen vanuit de verschillende opleidingen. Een extra aantal handen in de
klas is zeker ook een prettige bijkomstigheid.
Naast pabostagiaires van hogeschool Iselinge hebben we ook stagiaires die de opleidingen zorg en welzijn
of onderwijsassistent volgen op bv het Graafschap College of Rijn IJssel college.
Ook de BSO en het KDV van Zonnekinderen maken gebruik van stagiaires.
De tweede periode is inmiddels gestart en dat betekent dat er al diverse studenten zijn begonnen of
binnenkort gaan beginnen. We wensen alle studenten een fijne en leerzame tijd bij ons op De Toorts.

Bijlagen bij deze nieuwsbrief
- Voorjaarsfeest Bibliotheek
- Informatie Koningsdag
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Nieuwsbrief 13
Personeelsdag SPO de Liemers, alle kinderen vrij
Nieuwsbrief 14
Goede Vrijdag, alle kinderen vrij
Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
Nieuwsbrief 15
Cito eindtoets groep 8
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Sportdag/Koningsspelen
Nieuwsbrief 16
Koningsdag, alle kinderen vrij
Meivakantie, alle kinderen vrij

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