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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. De ouders nemen plaast op de tribune en kunnen zo 
getuige 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 

 
Herhaalde oproep: Wie helpt er zaterdag 7 april mee in de ontdektuin? 
Op zaterdag 7 april a.s. zal er weer een werkochtend gehouden worden in en 
rondom de ontdektuin. De ontdektuin wordt onderhouden en klaargemaakt voor 
het tuinseizoen, zodat de kinderen ook dit schooljaar fijn in de ontdektuin kunnen 
spelen en leren. 
We hebben tot nu toe 3 aanmeldingen ontvangen. We kunnen uw hulp nog 
hard gebruiken. 
We starten de werkzaterdag om 08.30 uur. Mocht u tijd en zin hebben om mee te 
helpen, dan kunt u zich opgeven d.m.v. het beantwoorden van deze digiduif of via 
liset.stormink@detoorts.nl.  
Er wordt uiteraard gezorgd voor koffie/thee en we sluiten af met een gezamenlijke 
lunch. 

 
Congresdag SPO de Liemers en Proles 
Afgelopen woensdag 21 maart was de Congresdag van SPO de 
Liemers en Proles. Op 1 augustus 2018 fuseren beide stichtingen 
en gaan we onder de naam Liemers Novum verder. Bioloog 
Patrick van Veen heeft ons een mooie spiegel voorgehouden 
d.m.v. Apemanagement; apengedrag en mensgedrag. Als bijlage 
van deze nieuwsbrief vindt u het persbericht van LiemersNovum.   
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Kanjertraining; klassenbezoeken. U bent welkom!  
Tijdens de Kanjerouderavond van 26 februari hebben wij u al laten weten   
dat er op maandag 4 juni de mogelijkheid is, voor u als ouder, om ‘op 
bezoek in de klas te komen’. Tijdens deze dag komt Marijn van Vloten in 
iedere groep op ‘klassenbezoek’ in het kader van Kanjertraining. Samen met  
de leerkracht(en) en de groep wordt er gewerkt aan Kanjertraining en krijgt u  
de mogelijkheid om ‘live’ mee te kijken en te ervaren! 
U kunt zich hiervoor t.z.t. opgeven/inschrijven.  
Meer info hierover volgt nog, maar u kunt vast deze maandag 4 juni noteren! 
 
Startweken Kanjertraining op school  
De startweken van de Kanjertraining vindt plaats in 
de eerste weken van het schooljaar of op het 
moment dat een school start met de Kanjertraining. 
De startweken bevat een aantal basiselementen van 
de Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament 
wordt neergelegd om het vervolg van de lessen op 
voort te bouwen. Kanjertraining is onder andere 
gericht op samenwerking tussen ouders en school 
en daarom willen we u als ouder zoveel mogelijk 
informeren over wat er op de verschillende 
momenten aan de orde is bij de Kanjerlessen op 
school.  
Onderdelen van de startweek:  
• De Smileyposter wordt met de kinderen besproken 
aan de hand van stellingen. Alle kinderen kunnen 
aangeven hoe ze zich willen gedragen het komende 
schooljaar/de komende periode. De poster krijgt een 
plek in de klas/ school zodat de kinderen ook 
herinnerd kunnen worden aan die goede wil.  

• Er wordt een oefening gedaan die heet “motor en 
benzinepomp”. De kinderen leren dat ze onderdeel 
zijn van een groep en bijvoorbeeld invloed hebben 
op het groepsproces door geen aandacht te geven 
aan storend gedrag.  

• De kinderen leren de betekenis van de dierfiguren  

en/of de petten. En kunnen in verschillende situaties 
de petten uitspelen en herkennen.  
 
De onderdelen uit de startweek zullen terugkomen in 
de speciaal daarvoor ontwikkelde lessen maar ook 
tijdens de pauzes en in de wandelgangen zal er  
aangesloten worden op de ‘Kanjerafspraken’ en 
spreken we de ‘Kanjertaal’.  
Tijdens de Kanjerlessen zal er langzaam meer 
verdieping komen op de verschillende onderdelen. 
De onderdelen die aan bod komen zijn opgedeeld 
in leskernen. De leskern die in de klas aan de orde 
is zal steeds met u als ouder gedeeld worden zodat 
u op de hoogte bent van de ontwikkelingen op 
school en zo kunt u hier eventueel thuis op aan 
sluiten. 
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Juf Mirjam weer aan het werk 
Veel ouders hebben het al opgemerkt, juf Mirjam is de afgelopen twee weken weer af en toe op school te 
zien. Ze heeft vooral werkzaamheden buiten de groep gedaan, mede omdat Laurie haar twee volledige 
weken Lio-stage mocht doen. We zijn zeer blij dat de continuïteit met Laurie voor de groep zo uitpakte en 
dat er geen inval nodig was. We gaan ervan uit dat vanaf volgende week Mirjam er weer is. Laurie is dan op  
maandag en dinsdag in de groep. 
 
Doekoe munten sparen voor de Toorts 
 Van maandag 19 maart t/m zondag 22 april kunt u bij de Coop in Didam 

meesparen voor gratis sport- en spelmaterialen voor de Toorts.  

Zo wordt buitenspelen nog leuker en stimuleren we kinderen om meer te 
sporten en bewegen. 
 
Hoe spaart u mee? 

 U ontvangt een Doekoe-munt bij geselecteerde actieproducten in de 
winkel, voorzien van een speciaal Doekoe-kaartje. 

 Spaar extra snel bij aankoop van speciaal geselecteerde actieproducten in 
de folder. 

 Schenk jouw Doekoe aan de Toorts in de display in de winkel. 
 
Toorts sponsoren  
Ieder jaar ontvangen we financiële steun van onze 
sponsoren. Verschillende bedrijven uit de regio 
steunen ons door een bedrag over te maken, wat 
vervolgens weer geheel ten goede komt aan de 
kinderen. Het geeft ons net dat beetje financiële 
ruimte om eens wat bijzonders aan te kunnen 
schaffen of om iets bijzonders te kunnen doen.  
We zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe 
sponsoren. Mocht u interesse hebben dan kunt u 
informatie krijgen bij Marjolein Wenting, Jeroen 
Folkers of een mail sturen naar 
jeroen.folkers@detoorts.nl. U kunt ook informatie 
inwinnen bij de ouderraad, u kunt met vragen ook 
terecht bij Freek Hakkers.  
Als tegenprestatie wordt uw bedrijfsnaam vermeld 
op ons sponsorbord bij de ingang van de school én 
krijgt u een vermelding op onze website met een 
link naar uw bedrijfspagina. Alvast hartelijk dank 
voor uw steun! 

 

 

 

 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 
- Doekoe spaaractie 
- Kinderviering Mariakerk 
- Familieviering Mariakerk 
- LiemersNovum 
- Margriet Lentefair 

https://www.coop.nl/over-coop/digitale_folder
mailto:jeroen.folkers@detoorts.nl


 4 

 

AGENDA 

 
Do 29-03 : Nieuwsbrief 14 
Vrij 30-03 : Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 
Ma 02-04 : Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
Do 12-04 : Nieuwsbrief 15 
Di 
t/m 
do 

17-04 
t/m  
19-04 

: Cito eindtoets groep 8 

Wo 25-04 : Sportdag/Koningsspelen 
Do 26-04 : Nieuwsbrief 16 
Vrij 27-04 :  Koningsdag, alle kinderen vrij 
Ma 
t/m 
Vrij 

30-05 
t/m 11-
05 

: 
 
  

Meivakantie, alle kinderen vrij  

Woe 
t/m 
vr 
Ma 

16-5 
 
18-05 
21-05 

 
 
 
: 

Groep 8 op kamp 
 
 
Tweede Pinksterdag 

Ma 
Ma 
t/m 
do  

04-06 
04-06 
 
07-06 

  Kanjer klas bezoek, u bent welkom! 
Avond4Daagse Didam 

Di 19-06 : 
: 

Rapport 2 mee 
Presentatieavond 

Do 21-06 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Vr 22-06 : Musical groep 3 
Di 03-07 : Musical groep 8 
Do 05-06 : Doordraaimiddag 13.00u-14.30u, kennismaken met de leerkracht(en) 

van volgend jaar 
Vrij 06-07 : Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur vakantie 
Ma 
t/m 
vrij 
Ma 

09-07   
 
17-08 
20-08 

: 
 
 
:  

Zomervakantie  
 
 
Weer naar school 

 
 
Mede namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Folkers, unitleider 
Marjolein Wenting, directeur 
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Bijlagen 
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Familieviering in Mariakerk in Didam 
Op zondag 8 april is er om 9.30 uur een Familieviering in de Mariakerk. Het is een 

Eucharistieviering, maar dan in tekst en zang gericht op de kleinere parochianen. Maar het is zeker 

ook de bedoeling dat de ‘grote mensen’ zich er thuis kunnen voelen. 

Pastoor Jurgen Jansen en pastor Guus gaan erin voor. En het parochieel kinderkoor SamSam zal 

voor en met ons zingen. 

Alle families van de parochie zijn van harte uitgenodigd: vaders en moeders, grote en kleine 

kinderen, broers en zussen, opa’s en oma’s, ooms en tantes…. eigenlijk dus iedereen! We horen 

immers allemaal bij elkaar? 
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SAMEN WERKEN AAN EIGEN WIJSHEID 

Zevenaar – per 1 augustus 2018 is regio De Liemers een nieuwe scholenstichting rijker: Stichting 

Samenwerkingsbestuur LiemersNovum, een fusie van SPO De Liemers en Stichting Proles. Er 

ontstaat een professionele stichting voor primair onderwijs waarin 25 scholen zijn ondergebracht. 

Scholen die zeer divers zijn in zowel levensbeschouwelijke als onderwijskundige identiteit. Omdat 

ook het openbaar onderwijs is ondergebracht in LiemersNovum worden de statuten komende 

periode ter instemming aangeboden aan de gemeenteraden.  

 

Nadat in 2010 duidelijk werd dat de krimp van het aantal leerlingen fors zou doorzetten zijn er 

diverse plannen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er voldoende kwalitatief goede scholen zouden 

overblijven. Besturen ontwikkelden een visie op schaal- en schoolgrootte, waarbij drie criteria 

werden gehanteerd: kwaliteit (verantwoordelijkheid schoolbestuur), betaalbaarheid (schoolbestuur 

en gemeente) en leefbaarheid (gemeente en plaatselijke gemeenschap). Rond die thema’s zijn heel 

wat gesprekken gevoerd in een brede samenstelling van schoolbesturen, gemeenten, 

medezeggenschapsraden, dorpsraden etc. Heel veel toekomstplannen zijn op deze manier ontstaan. 

LiemersNovum zoekt nadrukkelijk de verbinding met de regio.  

 

De laatste twee jaar zijn SPO De Liemers en Stichting Proles met elkaar in gesprek over de 

mogelijkheid om elkaar te versterken. De scholen van beide stichtingen staan deels in dezelfde 

plaatsen en op meerdere locaties delen zij hetzelfde gebouw. Beide stichtingen zijn financieel 

gezond en de opbrengsten (eindtoetsen onder andere) op niveau. Het doel van de fusie is een 

toekomstbestendige organisatie van scholen die elkaar aanvullen in plaats van beconcurreren.  

 

Er is visie ontwikkeld voor de regio waarin het concurrentiebeginsel heeft plaatsgemaakt voor 

samenwerking en profilering: scholen werken samen vanuit hun eigen kracht met als doel het beste 

onderwijs voor elk kind in de Liemers. Op de scholen van LiemersNovum werken circa 450 

medewerkers die zich inzetten voor de ontwikkeling van 4.750 kinderen onder het motto: Samen 

Werken aan Eigen Wijsheid. 

 

Pieter-Jan Buhler en Toon Geluk vormen samen het college van bestuur. Het bestuursbureau is 

gevestigd op de Voltastraat 21 te Zevenaar.  
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