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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Ondertekenen convenant meer muziek in de klas 
Koningin Máxima komt op woensdag 27 juni naar het Musiater in Zevenaar. Op woensdag 27 juni wordt er 
in Zevenaar een belangrijke handtekening gezet. Na jarenlange samenwerking tussen alle betrokken partijen 
is het dan zover.  In 2020 krijgen alle 9500 basisschoolkinderen van de Liemers structureel 
muziekonderwijs.   
Deze samenwerking is zo speciaal dat Hare Majesteit Koningin Máxima , als erevoorzitter van Méér Muziek 
in de Klas, op woensdag 27 juni a.s. getuige is  van de ondertekening van deze overeenkomst. De kinderen 
van groep 4, 5 en 6 zijn uitgenodigd deze happening mee te maken. Er wordt een muzikaal spektakel 
georganiseerd rondom het Musiater. Het programma duurt van 9:00 uur tot ongeveer 11:45 uur.   
De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan op de fiets naar Zevenaar.  
De leerlingen van groep 4 met de auto.  
We zijn op zoek naar ouders die willen meefietsen /rijden en kunnen blijven om de kinderen te begeleiden.  
U kunt zich tot  woensdag 13 juni opgeven bij de betreffende leerkracht. 
 

KDV, Peuteropvang en BSO 

 
Zomervakantie 2018, coachdagen. 
De zomervakantie komt eraan. Hieronder is een overzicht van de coachdagen. U kunt zien op welke dag 
welke pijler centraal staat en wat het thema is.  

Datum Pijler Thema/bijzonderheden 

Dinsdag 17 juli Sport Survival 

Donderdag 19 juli Cultuur Festi-feestje 

Maandag 23 juli Natuur De kleine indiaan op zoek naar de 
gouden schat! 

Vrijdag 27 juli Sport Beachsport 

Donderdag 2 augustus Sport Tennis 

Maandag 6 augustus  Cultuur Heel Zonnekinderen bakt 

Dinsdag 7 augustus Multimedia MultiMediaMarkt-Experience 

Woensdag 8 augustus Natuur Slootjesdag 

 

OUDERS 

Presentatieavond en bedankmoment 
Op dinsdagavond 19 juni  zal de jaarlijkse presentatieavond plaatsvinden. Tijdens deze avond krijgt u meer 
informatie over het nieuwe schooljaar. De presentatie zal in de aula plaatsvinden.  
Het programma ziet er als volgt uit: 
19.45 - 20.00    uur             Koffie en thee staan in de hal klaar 
20.00 – 20.30    uur            Presentatie, met daarin de formatie 2018-2019 
20.30 – 20.40  uur              Korte kennismaking met de leerkracht(en)  

 
20.45 – 21.30 uur          Hapje en een drankje als dank voor al uw betrokkenheid en hulp het afgelopen 

schooljaar en tevens ook als afscheidsmoment voor ouders van meester Felix 
  
Kennismaking met de leerkracht(en) (tussen 20.30 uur – 20.40 uur) kunt u kennismaken met de leerkracht(en) bij wie 
uw kind(eren) in de groep(en) is (zijn) geplaatst. Dit is echt alleen kennismaken. Tijdens de introductieavond aan het 
begin van het schooljaar zal er meer verteld worden over het schooljaar.  
  
Dit is een avond waarbij uw aanwezigheid ten zeerste gewenst is en een avond die u niet mag 
missen. Nieuwe ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom. Zij zijn ook  uitgenodigd! 
 

Nieuwsbrief  18 

 07 juni 2018 
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Wijziging in de formatie komend schooljaar 
Op dinsdag 19 juni maken wij de volledige formatie bekend. We kunnen op dit moment al wel 2 wijzigingen 
bekendmaken.  

 Eva Bathe (nu groep 7) heeft een andere baan. Zij gaat vanaf komend schooljaar aan de slag als 
leerkracht op BS de Trompetter in Angerlo. We vinden het ontzettend jammer dat Eva de Toorts 
gaat verlaten. We zijn trots op haar dat ze deze stap gaat zetten en we willen BS de Trompetter 
feliciteren met zo’n geweldig nieuwe collega. 
Dit houdt in dat er een vacature is op de Toorts. Deze vacature gaan we na vandaag uitzetten in 
onze regio. We houden u op de hoogte!  

 We zijn ontzettend blij om te kunnen melden dat we Marieke Baerends als (nieuwe) collega 
kunnen verwelkomen op De Toorts. Marieke is nu pedagogisch medewerkster en tevens leerkracht 
in groep 1-2. Marieke zal komend schooljaar 3 dagen als leerkracht aan de slag gaan. Ze zal op 
invalbasis ook beschikbaar blijven als pedagogisch medewerkster. 
Dit houdt in dat er een vacature als pedagogisch medewerker is op De Toorts. Deze vacature gaan 
we in overleg met Zonnekinderen, na vandaag uitzetten in de regio. We houden u op de hoogte! 

 
Dinsdag 19 juni 2

e
 Rapport   

De rapporten komen er weer aan. Op dinsdag 19 juni krijgen alle kinderen hun rapport. Behalve de groep 1 
kinderen die na de kerstvakantie begonnen zijn, die ontvangen geen rapport. 
Gedurende het schooljaar hebben leerkrachten verschillende gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) om te 
bespreken hoe het met hun kind gaat. Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden door te 
vertellen wat we zien en ervaren op school. Als u zelf vragen heeft, dan kunt u altijd een afspraak maken 
voor een gesprek. Indien uw kind meer tijd nodig heeft in een bepaalde groep, dus misschien een groep over 
moet doen, dan is de leerkracht al met u in gesprek met het doel te kijken wat het beste is voor uw zoon of 
dochter. Dit is geen nieuws dat bij het laatste rapport bekend gemaakt wordt. Twijfelt u, bespreek dit dan met 
de leerkracht(en).  
We hebben nog niet alle rapporten terug. Wilt u thuis even kijken of het rapport van uw kind(eren) al 
weer op school ligt? 
 
Privacy toestemming brief 
Vorige week heeft u de brief m.b.t. AVG ontvangen. We hebben nog niet alle brieven ondertekend terug.  
Bent u de brief ‘kwijt’, bij onze conciërge Marianne, kunt u een nieuw formulier halen. 
 
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

- Kindmonitor GGD 
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AGENDA 

 
Do 07-06 : Nieuwsbrief 18 uit 
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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Bijlagen 

Kindmonitor GGD 
 

Nieuwsbericht voor ouders 
Afgelopen najaar is de Kindermonitor 
uitgevoerd:  

Hét onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van 
kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Bijna 12.000 

ouders vulden de vragenlijst in! We stelden  de 
ouders vragen over onderwerpen als voeding, 
bewegen, slaap, pesten en weerbaarheid. Ook 

gaven ouders aan hoe zij de opvoeding ervaren en 
waar zij graag steun bij zouden willen hebben.  

De resultaten zijn nu bekend. Hieronder alvast een 
paar interessante uitkomsten:  
 

Met de meeste kinderen gaat het goed!  

 De gezondheid van 97% van de kinderen 

is goed tot zeer goed.  
 Ruim 7 op de 10 kinderen eet op 

minstens 6 dagen per week fruit en/of groente.  
 Acht op de 10 kinderen bewegen minstens 7 uur per week. 
 Bijna alle kinderen slapen voldoende. 

 
En verder … 

 9% van de kinderen heeft te maken gehad met een (echt)scheiding. En bijna 
40% van deze kinderen heeft daar nu nog zorgen of problemen door. 

 Bijna 1 op de 4 ouders ervaart (enige) problemen met het opvoeden. 16% 

heeft het afgelopen jaar behoefte gehad aan deskundige hulp bij het opvoeden. 
 Ouders maken zich vooral zorgen over (faal)angst, onzekerheid en het social 

mediagebruik van hun kind. 
 Ongeveer 3 op de 10 kinderen is de afgelopen 3 maanden gepest, meestal op 

school. 

 Ongeveer de helft van de kinderen zit vaker achter een beeldscherm dan de 
‘norm’.  

 
Meer weten? Bekijk dan het GGD E-magazine! 

https://www.mediaopvoeding.nl/vragen/_/vraag/hoe-lang-mogen-kinderen-computeren-en-tv-kijken/).
http://ggd-noord-en-oostgelderland.instantmagazine.com/factsheet/kindermonitor
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