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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Sportdag 2018 
Het slechte weer heeft de kinderen van De Toorts er niet van weerhouden om lekker te bewegen. De 
groepen 1, 2 en 3 hebben op school gesport. De groepen 4 t/m 8 hebben in de Muizenberg gesport. 
Iedereen was lekker actief!  
Zonder uw hulp was dit allemaal niet mogelijk. Naast het begeleiden van de verschillende groepen en het 
begeleiden van de spellen, werden er tussendoor heerlijke snacks verzorgd. Super! Alle ouders die hebben 
geholpen, nogmaals hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUDERS 

 
Nieuws uit de MR: schooltijden  
Afgelopen periode heeft de MR verschillende overleggen gehad over de schooltijden. Eerder informeerden 
we u al dat de oudergeleding van de MR niet instemt met het 5 gelijke dagen model. Dit n.a.v. de massaal 
ingevulde enquête waaruit bleek dat een zeer ruime meerderheid van de ouders hier geen voorkeur aan 
geeft.  
In een eerder nieuwsbericht hebben we u uitgelegd dat het handhaven van de huidige schooltijden geen 
optie is, o.a. vanwege de huidige Cao primair onderwijs.. We hebben toen een compromis model 
voorgesteld.  
Bij de 10-minuten gesprekken heeft uw, wederom massaal, een enquête ingevuld. Een ruime meerderheid 
van de ouders heeft ingestemd met het compromis model wat door de MR is voorgesteld. Ook onder de 
leerkrachten kan de meerderheid zich vinden in het compromis model.  
De directie heeft de MR gevraagd om instemming te verlenen met het wijzigen van de schooltijden. Als MR 
hebben wij hiervoor ons akkoord gegeven.  
Dit betekent dat m.i.v. het nieuwe schooljaar de schooltijden wijzigen. Kinderen van groep 1 t/m 8 gaan 
dan naar school op: 
 
Maandag: 08.30 – 14.15 uur 
Dinsdag: 08.30 – 14.15 uur 
Woensdag: 08.30 – 12.30 uur 
Donderdag: 08.30 – 14.15 uur 
Vrijdag:  08.30 – 14.15 uur 

In dit voorstel gaan kinderen 940 uur per schooljaar naar school, 25 uur per week. Met deze uren kunnen er 
ongeveer 6 studiedagen in een jaar gepland worden. We vinden het daarbij belangrijk dat we na een jaar 
terugblikken hoe dit schooltijdenmodel is bevallen. 
We willen u heel erg bedanken voor uw betrokkenheid bij dit onderwerp. De massale reacties op de 
enquêtes en de vragen die u ons, persoonlijk of per mail, heeft gesteld, hebben ervoor gezorgd dat wij als 
MR een zorgvuldige afweging hebben kunnen maken. We waarderen dit enorm! 
Heeft u vragen of opmerkingen over het schooltijdenmodel, of andere zaken die te maken hebben met het 

schoolbeleid? De MR hoort u graag! U kunt ons mailen op mr@detoorts.nl 
U mag natuurlijk ook de MR leden (Mieke Bongers, Eva Bathe, Carlo Kluitman, Esther Hendriksen, Martine 
Wenting) benaderen met uw vragen of opmerkingen. 
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Streetwise dinsdag 22 mei op de Toorts 
Op 22 mei komt ANWB Streetwise op school. ANWB Streetwise is een verkeersprogramma dat alle 
kinderen van de basisschool leert om beter om te gaan met het huidige verkeer. Wij vinden het belangrijk die 
‘straatwijsheid’ mee te geven en bieden de kinderen graag ANWB Streetwise aan. 
Voor groep 1-2 is er in onze speelzaal het programma Toet Toet. Het herkennen van (gevaarlijke) 
verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken staan centraal. Daarnaast leer je waarom het zo belangrijk 
is om een kinderzitje en de autogordel te gebruiken.  
Voor groep 3 en 4 gaan de kinderen naar de sporthal de Muizenberg voor  het programma Blik en Kik. 
Hierbij wordt de nadruk gelegd op de actieve verkeersveiligheid, veilig oversteken, gebruik van autogordel 
enz. 
Graag willen we u vragen alle kinderen van groep 3 om 08.30 uur rechtstreeks bij de Muizenberg te 
brengen of om 8.15u op school, zodat ze met de leerkracht mee kunnen lopen. 
Voor groep 5 en 6 is de Oude Raadhuisstraat (tegenover de school) afgezet die ochtend voor het 
programma Hallo auto. Hallo auto leert je over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die 
remweg. Je neemt zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mag zelf remmen! Ook het 
dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen in deze les 
aan bod. 
Voor de groepen 7 en 8 is er op het schoolplein het programma Trapvaardig. Trapvaardig traint je in 
praktische fietsvaardigheid. Je fietst over een uitdagend parcours en traint moeilijke manoeuvres. Hierin 
komt van alles aan bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen en ook over je schouder kijken en je hand 
uitsteken en toch rechtdoor fietsen. Ook rij je met een zware rugtas op. Hiermee bereiden we je voor op het 
zelfstandig fietsen naar de middelbare school. Tijdens de les wordt de Bike check uitgevoerd. Dit is een 
controle van een tiental belangrijke punten van de fiets. 
De kinderen van groep 7 en 8 moeten hun fiets meenemen deze dag! 
 
Skeelers 
Wat leuk dat de kinderen op de speelplaats zo actief spelen. De knikkers zijn ook alweer een tijd 
gesignaleerd en er zijn veel kinderen die skeelers meebrengen naar school. In verband met de veiligheid 
verzoeken wij de kinderen om de skeelers alleen buiten te dragen. Als kinderen op school komen dan 
kunnen ze de skeelers in een tas aan de kapstok hangen of opbergen in de rekken bij de kapstokken. 
 
Loop jij dit jaar ook weer met de Avond4daagse van 4 t/m 7 juni?  
Hier een bericht van de OuderRaad.  
Natuurlijk kun jij, je broer en/of zus, ouders je weer inschrijven op 
school.  
Wij zitten op de volgende tijden en dagen voor je klaar om je in te 
schrijven: 

Maandag 14 mei 14.30u – 15.00u 

Dinsdag 15 mei 8.20u – 8.50u 
Woensdag 16 mei 12.15u – 12.45u 
Donderdag 17 mei 8.20u – 8.50u 
Vrijdag 18 mei 14.30u – 15.00u  (laatste mogelijkheid!) 

 
De avondvierdaagse is van maandag 4 t/m donderdag 7 juni .  
Kosten met medaille zijn €4,50 zonder medaille € 2,00. Graag gepast betalen! 
Graag willen we alle ouders die meelopen erop wijzen dat de organisatie van de avondvierdaagse er ook 
voor uw veiligheid is en het lekkers langs de lijn ook, dat wordt betaald van de € 2,00 die u daarvoor betaald. 
Een kleine bijdrage dus voor een groot plezier! Wij verzoeken u dan ook, ook als u met verschillende 
personen met uw kind mee loopt dit toch op te geven en te betalen.  
De afstanden die je kunt lopen zijn 5 of 10 kilometer per avond.  
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TECHNIEKDAG DE LIEMERS OP ZATERDAG 26 MEI IN DE 
MARKTHAL IN DIDAM 
De sector Techniek kampt al jaren met een slecht imago en daarom 
kiezen leerlingen en vooral hun ouders liever voor een toekomst 

zonder techniek. De Techniekdag moet ervoor zorgen dat jongeren vroegtijdig in aanraking komen met 
techniek, om zo het imago van technische beroepen en opleidingen te verbeteren. De technische sector 
biedt namelijk volop kansen en mogelijkheden op een goedbetaalde baan 
Tijdens de Techniekdag presenteren scholen en bedrijven doe-activiteiten zodat bezoekers kunnen zien en 
ervaren hoe leuk de techniek is. Alle niveaus en aspecten van techniek komen deze dag aan bod. 
De Techniekdag is vrij toegankelijk en geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Meer informatie vind je op 
techiekdag.nl/deliemers. 
Een filmpje over de Techniekdag kun je hier bekijken : https://www.youtube.com/watch?v=u2Yh26S9DzA 
 
Carmen Jägers komend schooljaar in ons team 
We zijn erg blij om te kunnen melden dat wij Carmen Jägers (groepen 1-2, 6 en 7) volgend schooljaar 
kunnen verwelkomen in ons team. Carmen heeft in ieder geval een benoeming voor 4 dagen gekregen, het 
zouden er ook 5 kunnen worden. We zijn op dit moment bezig met de formatie, deze wordt, zoals altijd, 
gepresenteerd op de presentatieavond. Deze is op dinsdag 19 juni.  
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

- Koningsnacht en Koningsdag 
- Skatefun 
- Zeepkistenrace 

https://www.youtube.com/watch?v=u2Yh26S9DzA
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AGENDA 

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

30-04 
t/m 11-
05 

: 
 
  

Meivakantie, alle kinderen vrij  

Woe 
t/m 
vr 
Ma 
Woe 

16-5 
 
18-05 
21-05 
30-05 

 
 
 
: 

Groep 8 op kamp 
 
 
Tweede Pinksterdag 
Stakingsdag de school is dicht, alle kinderen vrij 

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, ook de nieuwe kinderen worden uitgenodigd.  
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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