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GROEPSACTIVITEITEN 

Op donderdag 13 september gaat groep 3 naar de bieb van 8.45-9.45 uur. Hier krijgen de kinderen het 
boek Keepvogel te horen. In het verhaal regent het keihard. Keepvogel stuurt zijn hond Tungsten naar buiten 
om hout te sprokkelen voor de kachel. Keepvogel wacht en wacht, maar Tungsten komt niet terug. 
Keepvogel gaat hem buiten zoeken. Tijdens het groepsbezoek worden de kinderen lid van de Keepvogelclub 
en helpen ze Keepvogel in de Bibliotheek te zoeken naar Tungsten. Tijdens het bezoek vertellen we 
natuurlijk ook over de bibliotheek.   
U bent als ouders daar van harte welkom. 
 

KDV/Peuteropvang en BSO 

Even voorstellen 

Ik ben Wob Bijker. Ik kom oorspronkelijk uit het noorden [vandaar mijn Friese naam] maar ik woon al jaren 

met mijn man in Huissen. In het begin samen met onze zoon en dochter, maar 

die zijn volwassen en inmiddels uitgevlogen. 

Ik heb op verschillende scholen in het basisonderwijs gewerkt. En ik heb als 

gitaarlerares op de muziekschool in Dieren gewerkt. Ik heb besloten om het roer 

nog eens een keer om te gooien en op een heel andere manier met kinderen te 

gaan werken. Ik was erg enthousiast over ‘de Zonnekinderen’ en vind het een 

uitdaging om er zelf aan de slag te gaan. Muziek is en blijft onze passie. Mijn 

man is ook gitaarleraar en wij genieten allebei van jazz, klassieke muziek en 

popmuziek. Ik probeer nog steeds tijd te maken voor mijn gitaar en ik heb ook 

een basgitaar. Ik ben ook dol op dieren en op het moment heb ik vier landschildpadden. De oudste twee heb 

ik al vanaf mijn zesde. Verder houd ik van lezen, [kunst]geschiedenis, reizen en lekker eten. 

Ik ga starten op IKC De Toorts en ik heb er echt zin in 

OUDERS 

Niet te vroeg op het schoolplein eind van de schooldag 
We willen u vragen om niet te vroeg het schoolplein op te komen. Soms zijn er nog groepen buiten. 
Wilt u buiten het plein wachten totdat de kinderen naar binnen zijn? Dank u wel.  
 
Klassenouders/tuinouders 
Tijdens de informatie avond is er voor iedere groep een klassenouder en een tuinouder gevraagd.  
Tot onze grote vreugde kunnen wij onderstaande mededelen: 

 Klassenouders tuinouders 

Groep  1/2 a Michelle Geurds 
Diede van der Veen 
Sanne Menting. 

n.v.t. 

Groep  1/2 b Moeder Lucas en moeder Milou n.v.t. 

Groep  3 Marga (moeder Noud Wolf) 
-Marlies (moeder Junte te Winkel) 
 

Stefan Leemreize (vader Mila) 
 

Groep  4 Op afroep Op afroep 

Groep  5 Op afroep Op afroep 

Groep  6 Op afroep Op afroep 

Groep  7 Moeder Thijs en moeder Mart Moeder Lieke en oma Syrah 

Groep  8 Annemay Wenting Doet groep 8 zelf 
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Bedankt! 
 
Beste ouders, kinderen en (ex)collega’s, wat 
heb ik een geweldig afscheid gehad van IKC de 
Toorts. Van het begin tot het eind heb ik 
genoten en het was heel erg fijn dat ik het niet in 
mijn eent(d)je hoefde te doen. Nu heb ik dit 
gevoel nooit op de Toorts gehad, maar dat werd 
woensdag 29 augustus nog even extra 
bevestigd. Bedankt voor alle mooi woorden, 
kaarten, bloemen enz. en de organisatie van het 
afscheid. Het was echt overweldigend en het is 
heerlijk om hier aan terug te denken.  
 
Ik wens iedereen nog een hele fijne tijd op IKC 
de Toorts. En wie weet tot ziens. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marjolein Wenting 

 

De schoolfotograaf komt op maandag 17 september 
Dit jaar worden de schoolfoto’s weer gemaakt door Nieuwe Schoolfoto, zie 
voor meer informatie www.nieuweschoolfotograaf.nl  Let op! Voor de 
portretfoto’s en de groepsfoto wordt een witte achtergrond gebruikt. De 
kinderen gaan hierbij in het geheel op de foto. Houd dus rekening met de 
kledingkeuze én de schoenen. Witte/grijze kleren komen minder mooi uit de 
verf, mooie kleuren werken natuurlijk altijd goed. Het bestellen gaat via internet 
en de foto’s worden supersnel thuisbezorgd via PostNL. Na de fotodag krijgen 
de kinderen een inlogkaart mee naar huis met unieke codes om veilig in te 
loggen. Let op: Er wordt een strakke planning gehanteerd om alle 

kinderen op de schoolfoto te krijgen. De kans bestaat echter dat het maken van alle schoolfoto’s wat 
meer tijd in beslag neemt en dat 14.15 uur niet gehaald wordt, wij vragen hiervoor jullie begrip.  
Broer/zus foto’s  
Zoals elk jaar bestaat ook dit jaar weer de mogelijkheid om foto’s te laten maken met broertjes en zusjes die 
niet op de Toorts zitten. Ook dit jaar vinden deze foto’s weer plaats na schooltijd.  
Er is alleen wel wat gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.  Om de fotosessie iets meer te stroomlijnen, 
kunnen de ouders die gebruik willen maken van de fotomogelijkheid zich hiervoor intekenen (er zijn 
tijdvakken van 5 minuten vanaf 14.30 uur).  
Vanaf maandag 10 september a.s. tot en met donderdag 13 september a.s. zal er lijst worden 
opgehangen op de klapdeuren bij de bovenbouw.   
  
Luizen pluizen 
Hieronder de data wanneer er luizen pluizen plaats vindt in schooljaar 2018-2019. 
Maandag 22 oktober - Maandag 7 januari - Maandag 11 maart - Maandag 6 mei.  

  
Facultatieve 10-minutengesprekken en 10-minutengesprekken 
Sinds het tweede jaar zijn er nu de startgesprekken (10 sept tot 5 okt) en hebben we in 
februari, na het eerste rapport de 10-minutengesprekken. Ook zijn er dit schooljaar weer 
facultatieve 10-minutengesprekken. Deze vinden plaats van 26 november t/m 30 
november.  
Deze gesprekken zijn na schooltijd, tot 17.30 uur. U kunt zich t.z.t. weer inschrijven via 
digiduif, als u een gesprek wilt voeren. Het kan ook zijn dat de leerkracht(en) u 
uitnodigen voor een gesprek, of vragen of u zich wilt inschrijven.  
De 10-minutengesprekken na het eerste rapport zijn ’s avonds. Op maandagavond 26 februari en op 
donderdagavond 28 februari. Hier kunt u zich t.z.t. weer voor inschrijven.  
Na het tweede rapport in juni, is er ook altijd een mogelijkheid om met de leerkracht(en) in gesprek te gaan. 
Dit kan dan volgens afspraak. Hier worden geen tijden voor in digiduif klaar gezet. 
 
We willen benadrukken dat u niet op een gesprek moet wachten als u een vraag heeft of ergens mee zit. 
Loop binnen en ga met ons in gesprek!  
 

 
 

http://www.nieuweschoolfotograaf.nl/
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Wie helpt er zaterdag 6 oktober en zaterdag 27 oktober mee in de ontdektuin? 
Op zaterdag 6 én 27 oktober a.s. wordt de ontdektuin weer onderhouden en klaargemaakt 
voor het tuinseizoen. Hierdoor zullen de kinderen ook dit schooljaar weer fijn in de 
ontdektuin kunnen spelen en leren.  Dit kunnen we niet zonder uw hulp. 
We starten de werkzaterdagen om 08.30 uur. Mocht u tijd en/of 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. 
Wilt u hierbij aangeven welke zaterdag u komt helpen? Er wordt uiteraard gezorgd voor 
koffie/thee en we sluiten af met een gezamenlijke lunch.  

 
Gevonden voorwerpen 
Er liggen al een hele tijd heel wat gevonden voorwerpen op school. We hebben alles uitgestald op een tafel 
in de bovenbouw gang tegenover het lokaal van groep 6.  
Na maandag 10 september gaat het de kleding recycle container in.  
 

AGENDA 

 
Ma 
t/m 
vrij 

10-09 
t/m  
05-10 

: Startgesprekken worden in deze periode gevoerd 

Di 11-09 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Ma 
t/m 
vrij 

08-10 
t/m  
12-10 

: Bivak voor de groepen 4 t/m 7, meer informatie volgt.  
Ieder groep zal één nacht op de locatie verblijven. 

Vrij 12-10 : Tot 12.00 uur naar school, start Herfstvakantie 
Ma 
t/m 
vrij 

15-10 
t/m  
19-10 

: Herfstvakantie 

Vrij 16-11 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Ma 
t/m  
Vrij 

26-11 
t/m  
30-11 

: In deze week vinden de facultatieve 10-minutengesprekken plaats en de voorlopig 
adviesgesprekken groep 8 

Wo 05-12 : Sinterklaas 
Do 20-12 : Kerst op school  
Vrij 21-12 : Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie 
Ma 
t/m 
vrij 

24-12 
t/m  
04-01 

: Kerstvakantie 

Wo 30-01 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Ma 
t/m 
vrij 

25-02 
t/m  
01-03 

: In deze week worden de adviesgesprekken gevoerd en de 10-minutengesprekken  

Vrij 01-03 : Carnaval op school, tot 12.00 uur naar school 
Ma 
t/m 
vrij 

04-03 
t/m  
08-03 

: Voorjaarsvakantie  

Wo 27-03 : Personeelsdag LiemersNovum, alle kinderen vrij 
Vrij 12-04 : Koningsspelen/sportdag, tot 12.00 uur naar school 
Vrij 19-04 : Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 
Ma 
t/m 
vrij 

22-04 
t/m  
03-05 

: Meivakantie (incl. Pasen), alle kinderen vrij 

Do 
en 
vrij 

16-05 
en  
17-05 

: Team 2-daagse, alle kinderen vrij 

Do 
en 
vrij 

30-05 
en  
31-05 

: Hemelvaartsdag en vrijdag erna, alle kinderen vrij 

Ma 
t/m 
do 

03-06 
t/m  
06-06 

: Avond4daagse 

Vrij 07-06 : Groepen 1-2 vrij 
Ma 10-06 : Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij 

mailto:liset.stormink@detoorts.nl
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Ma 24-06 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Ma 01-07 : Musical groep 8 
Do 04-07 : ’s middags doordraaimoment 
Vrij 05-07 :  Tot 12.00 uur naar school, start zomervakantie 
Ma 
t/m 
vrij 

08-07 
t/m  
18-08 

: Zomervakantie 

Ma 20-08 : Weer naar school 
 
 
Mede namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Folkers, unitleider 
Fons Pieters, interim directeur 
 
 
 

 


