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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Schoolreisje groepen 1/2/3 
Op vrijdag 1 juni gaan de groepen 1-2-3 op schoolreisje en wel naar Megapret in Lievelde. De kinderen 
worden om  08.50 uur in de klas verwacht. Wilt u als ouders uw kind naar de klas brengen en vervolgens 
buiten wachten, zodat het in de klas niet te druk wordt? We vertrekken rond 9.00 uur. Ze hoeven deze dag 
geen eten en drinken mee te nemen, maar wel een rugzak met daarin een handdoek en zwemkleding. (de 
zwemkleding mag alvast thuis aan getrokken worden) Bij mooi weer gaan we gebruik maken van waterpret. 
Om een goed overzicht te kunnen houden, willen we u vragen uw kind deze dag een oranje shirt aan te 
trekken. We zijn om 15.00 uur terug op school. 
 
Schoolkorfbal woe 30 mei 

De kinderen die meedoen met het korfbaltoernooi (woensdag 30 mei tussen 13.00-17.00 uur) 

ontvangen aanstaande dinsdag verdere informative. De organisatie heeft het dan klaar! 
 

OUDERS 

 
Kom in de (kanjer) klas! 
Op maandag 4 juni komt Merijn van Vloten van de Kanjertraining voorbeeld-Kanjerlessen 
verzorgen in verschillende groepen.  
Wij willen u uitnodigen om een kanjerles bij te wonen. 
In deze les worden ‘kernoefeningen’ voorgedaan uit de Kanjertraining. Het is de bedoeling dat de leerkracht 
vervolgens deze oefeningen vaker doet in de klas.   
De Kanjertraining heeft als doel een veilige sfeer in de klas en op school te creëren.  
Op de ouderavond van 26 februari over de Kanjertraining is besproken dat de school de ouders hierbij wil 
betrekken. En dit is een mooie gelegenheid. U kunt zich opgeven door te reageren op dit bericht via digiduif 
of een mail te sturen naar jeroen.folkers@liemersnovum.nl. Geeft u daarbij aan om welke groep het gaat en 
hoeveel personen (max 2). U hoeft niet te kiezen voor de groep waar uw kind(eren) in zit(ten). 
Van 8.30u tot 9.45u in groep 1/2a  
Van 10.00u tot 11.30u in groep 5 
Van 12.00u tot 13.15u in groep 3 
Van 13.15u tot 14.30u in groep 6  
 

Belangrijk! De wet AVG 

U ontvangt vandaag, bij deze nieuwsbrief,  2 brieven via digiduif en voor één keer ook een papieren versie 
m.b.t. de wet AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming). Deze wet gaat over de privacy van uw 

kind(eren). U ontvangt van ons een toestemmingsformulier, deze willen uiterlijk vrijdag 1 juni 
retour ontvangen, met uw handtekening. Wij zullen deze gegevens zo spoedig mogelijk verwerken en 
rekening houden met ons beleid m.b.t. het plaatsen van foto’s op social media, in onze nieuwsbrief/ikcgids 
of kalender of op de website. Als u vragen heeft, dan kunt u deze per mail stellen aan Marjolein Wenting 
info@detoorts.nl.   
 
Afscheid meester Felix 
In de maand februari heeft meester Felix zijn 40 jarig ambtsjubileum met het team gevierd. Dit was een 
bijzonder moment. Felix heeft aangegeven dat dit zijn laatste schooljaar als meester in het onderwijs is. 
Op dinsdag 19 juni, na de presentatie avond, is er de gelegenheid om afscheid van Felix te nemen onder 
het genot van een hapje en een drankje. Wij nodigen u hierbij van harte uit! 
Felix zijn laatste werkdag zal vrijdag 6 juli zijn. 
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Kledinginzameling, helpt u mee? 
Het wordt weer mooi weer, de kledingkasten kunnen weer opgeruimd worden. Gooi uw oude kleding niet 
weg!  Net buiten onze speelplaats staat een kledingcontainer. U  kunt hier uw oude kleding in doen. Voor 
deze oude kleding ontvangt de school een vergoeding per kilo. Deze vergoeding komt weer geheel ten 
goede aan de kinderen. Kijk daarom goed in uw kasten en vraag eventueel familie om ook het textiel te 
brengen. Als de container vol zit, dan kunnen wij aangeven dat hij weer geleegd kan worden ontvangen we 
een mooi bedrag.   
 
Wat mag u allemaal inleveren:  
Dekens, dekbedhoezen, gordijnen, handdoeken, handschoenen, hoeden en petten, kleding, lakens 
ondergoed, riemen, schoenen (aan elkaar gebonden), laarzen, sokken, dassen, tafellakens, tassen, 
theedoeken, vitrage, doeken en textiel.  
Wat mag niet:  
Matrassen, natte kleding, poetsdoeken, vloerbedekking, vodden, zwaar bevuild textiel, kussens en 
dekbedden. 
 
Doekoe spaaractie 
Dankzij vele spaarmunten hebben wij een leuk bedrag aan spelmateriaal te besteden; € 243. 
Bedankt allemaal voor het sparen voor de Toorts! 
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

- Gezinsmiddag Mariakerk 
- Meer muziek in de klas 
- Informatie over ADHD 
- Tennistoernooi TV Didam 
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AGENDA 

 
Woe 
Vr            

30-05 
01-06 

: 
: 

Stakingsdag de school is dicht, alle kinderen vrij 
Schoolreisje groep 1/2/3 

Ma 
Ma 
t/m 
do  

04-06 
04-06 
 
07-06 

: Kanjer klas bezoek, u bent welkom! (zie hierboven de info) 
Avond4Daagse Didam 

Di 19-06 : 
: 

Rapport 2 mee 
Presentatieavond en afscheid meester Felix 

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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Wil jij een jaar lang Jeugdambassadeur worden? 

En waarvan dan wel? Nou, van Méér Muziek in de Klas De Liemers.  

 

Wat is Méér Muziek in de Klas De Liemers? 

We willen dat leerlingen van groep 1 t/m 8 op alle basisscholen in de Liemers goed 

muziekonderwijs krijgen. Dit willen we in 2020 voor elkaar krijgen. Maar dit kunnen we natuurlijk 

niet alleen. Daarom hebben we jouw hulp nodig! 

 

Naar wie zijn we op zoek? 

Ben jij tussen de 8 en 11 jaar? Vind jij muziek in de klas supertof? En kan jij uitleggen waarom 

muziek in de klas zo belangrijk voor je is? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Wat doet een Jeugdambassadeur? 

Je bent aanwezig bij officiële momenten van Méér Muziek in de Klas De Liemers.  

Het allereerste moment is op  woensdag 27 juni a.s. Dan wordt het zogeheten 2
e
 

samenwerkingsconvenant van Nederland Méér Muziek in de Klas getekend. In dit convenant, een 

overeenkomst tussen o.a. muziekschool, basisscholen, gemeenten, muziekverenigingen, is 

vastgelegd hoe we muziekonderwijs beschikbaar maken voor alle basisschoolleerlingen in de 

Liemers. De ondertekening vindt plaats tijdens een feestelijk programma in Het Musiater. De 

Jeugdambassadeur tekent namens alle kinderen het convenant. 

 

Wat levert het je op? 

Je hoeft het natuurlijk niet voor niks te doen. Je krijgt een mooie prijs én eeuwige dankbaarheid van 

Méér Muziek in de Klas De Liemers. 

 

Dus.. 

Lijkt dit je wel wat? Meld je dan nu aan! Wie weet ben jij een jaar lang de eerste 

 Jeugdambassadeur Méér Muziek in de Klas de Liemers. 

 

Aanmelden 

Stuur vóór vrijdag 8 juni a.s. een email naar info@liemerskunstwerk.nl met je naam, leeftijd, 

school, telefoonnummer en waarom jij geschikt bent om deze belangrijke taak als 

Jeugdambassadeur  te vervullen. 
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Onderstaande inschrijfformulier te verkrijgen bij Marianne, onze conciërge.  
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Computertypen/Word/PowerPoint 

Helemaal jouw cursus! 

 
 

Computertypen, word en presentaties maken in één als basis voor al het andere. 

In september 2018 starten wij met de cursus Computertypen/Word/PowerPoint.  

De cursus is bedoeld voor leerlingen uit groepen 6, 7 en 8. De kinderen die deze cursus volgen en 

met succes afsluiten krijgen een diploma. 

 

De cursus bestaat uit 14 lessen (excl. examen) van 90 minuten. Alle aspecten komen aan bod.  

Je leert o.a. blind typen, de computer bedienen, het corrigeren en indelen van teksten, 

opmaak en tabellen en een presentatie maken. Het is een investering voor de toekomst. Er 

wordt tijdens de lessen veel aandacht besteed aan persoonlijke begeleiding.  

 

Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.deopleidingscentrale.nl of neem contact 

op:  
 

De Opleidings Centrale  

Postbus 124 

7000 AC  Doetinchem 

tel.: (0314) 363060 

e-mail: info@deopleidingscentrale.nl 

website: www.deopleidingscentrale.nl 
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