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GROEPSACTIVITEITEN
Palmpasen
Op donderdagmiddag 11 april gaan we met de peuters en de groepen 1 t/m 4 palmpaasstokken versieren.
De leerlingen uit groep 5 t/m 8 komen helpen met versieren. Het wordt een gezellige knutselmiddag. We
beperken ons tot het versieren van papier.
Er komt geen snoep/ chips aan de stok.
De ouderraad zorgt voor een haantje voor op de stok.
We lopen rond 14:00 uur een rondje om de school met de palmpaasstokken. U bent van harte welkom om
te komen kijken.

Pasen
Donderdag 18 april vieren we het paasfeest op school.
We beginnen om 8:30 uur met een gezellig paasontbijt.
De kinderen nemen deze dag zelf bord, bestek en een beker mee. De OR
verzorgt het ontbijt.
Na het ontbijt hebben we een gezamenlijke Paasviering in de aula.
Daarna gaan de kinderen naar hun eigen klas voor een aangepast programma.
De kinderen nemen voor de (kleine)ochtendpauze en de lunch eigen eten en drinken mee.
Wij wensen iedereen alvast hele fijne paasdagen!
Sportdag vrijdag 12 april
In de groepen 1 t/m 4
U heeft inmiddels meerdere keren kunnen lezen dat de sportdag (vrijdag 12 april) voor de groepen 1 t/m 4
dit jaar gewoon in en om de school gaan plaats vinden. We hebben inmiddels voldoende ouderhulp.
Dank daarvoor.
De ouders die via juf Mieke een reactie op hun aanmelding hebben gekregen zijn
ingedeeld. Graag nodigen we deze ouders uit om op woensdag 10 april om 12.15u het
boekje op te komen halen in de aula, waar tevens een korte uitleg zal plaats vinden.
In de groepen 5 t/m 8..
Hieronder vindt u alvast wat meer informatie over de komende sportdag. Zo gauw we meer info hebben
laten we het u weten. Via de klassenouders wordt er per groep om 2 begeleiders gevraagd.
- Iedereen wordt om 8:30 verwacht bij DVC. Dan beginnen ze met een gezamenlijk ontbijt en daarna starten
ze met het sport- en spelprogramma.
- Clinics van verenigingen worden ook een onderdeel van het programma. Voor de kinderen van groep 5
betekent dit, dat ze waarschijnlijk tussendoor naar de tennisbanen mogen voor een clinic.
Dit is alleen te ver om te lopen, dus zullen alle kinderen van groep 5 op de fiets moeten komen. Hou hier
vast rekening mee.
- Hoe de groepjes precies gevormd gaan worden krijgen we nog te horen, maar wat al wel zeker is, is dat er
2 groepen per klas worden gevormd. Groep 8 van de Toorts zal waarschijnlijk 1 groep blijven vanwege het
feit dat deze groep niet zo groot is.
Om 12u zijn de kinderen deze vrijdag 12 april vrij.

KDV/Peuteropvang en BSO
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Hallo allemaal!
Weer even een update vanuit de peutergroep.
De afgelopen weken zijn we druk geweest met het thema: Vervoer, Wij
gaan op stap!
Hoe ga je nou eigenlijk op stap? En waar ga je naar toe? De peuters vinden
het vooral leuk om met de trein ergens naar toe te gaan. Ze hebben het dan
over de roden en blauwe trein! Die zijn natuurlijk heel herkenbaar hier in
Didam. Zelf hebben ze geregeld zelf een trein gemaakt met alle stoelen. Er
was 1 machinist en die mocht de trein besturen. De andere kinderen
moesten op het perron wachten en inchecken met de OV chipkaart. Daarna
kon iedereen instappen en een plaatsje zoeken. De begrippen die hierbij
aanbod kwamen waren: voor, naast en achter. De trein ging bijna altijd naar
Arnhem en daarbij passeerden we veel stations zoals Westervoort en
Duiven.
Deze week sluiten we het thema af. En volgende week beginnen we met
het thema: Dit ben ik!
We gaan dan kijken wie je bent en hoe ziet het gezin eruit?
We sluiten met dit thema weer aan bij de kleuters. Wel geven we er een eigen draai aan zodat het voor de
peuters betekenisvol is.
Groetjes Sandra en Ingeborg.

OUDERS
Voorstellen nieuwe directeur
Ik ben Maarten Buiting (43), getrouwd met Edine en woonachtig in
Zevenaar. Vanaf 1999 ben ik werkzaam in het onderwijs. De eerste 9 jaar
heb ik gewerkt als leerkracht in Arnhem, waarna ik sinds 2008 directeur ben
bij basisscholen in de gemeente Rheden behorende tot de
Deltascholengroep. Naast mijn werk studeer ik momenteel ‘Master in
Leaderschip in Education’ in Eindhoven. In mijn vrije tijd loop ik regelmatig
“hard” en ga ik graag met mijn vrouw naar het theater.
De afgelopen weken heb ik al kennis kunnen maken met de kinderen, de
teamleden en enkele ouders van IKC de Toorts. De kinderen, het warme
team en enkele ouders hebben mij hartelijk verwelkomd. In eerste instantie
ben ik iedere dag aanwezig op De Toorts. Is dit in de ochtend dan ziet u mij
op het plein, anders ben ik ’s middags aanwezig. Op dinsdagen ben ik tot
de zomervakantie afwezig. i.v.m. een studie in Eindhoven. Vanaf april wil ik
zo veel mogelijk een hele dag aanwezig zijn op De Toorts, dit afgewisseld met mijn werk op De Expeditie. Ik
zal in de komende nieuwsbrieven laten weten op welke dagen ik aanwezig ben op De Toorts.
Loop gerust even binnen voor een kennismaking of een gesprek!
Maarten Buiting
(directeur)

Verlofformulieren
Mocht u een verlofformulier voortaan inleveren bij de directie voor een (buitengewoon) verlof, krijgt u deze
vervolgens via de mail digitaal terug. Op deze manier besparen we papier én het milieu!
Meester Jeroen weer aan het werk
Veel ouders hebben het al opgemerkt, meester Jeroen is de afgelopen weken weer af en toe op school te
zien. Hij zal zich vooral op de unitleider taken richten, om zo Maarten Buiting (per 1 maart de nieuwe
directeur op IKC De Toorts én IKC De Expeditie) wegwijs te maken.
De lesgevende taak in groep 6 zal op de vrijdagen worden vervangen door één invaller van het pon.
Dit zal Rimmert Lonink zijn.
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27-03
12-04
19-04
22-04
t/m
03-05
16-05
en
17-05
30-05
en
31-05
03-06
t/m
06-06
07-06
10-06
24-06
01-07
04-07
05-07
08-07
t/m
16-08
19-08

:
:
:
:

Personeelsdag LiemersNovum, alle kinderen vrij
Koningsspelen/sportdag, tot 12.00 uur naar school
Goede Vrijdag, alle kinderen vrij
Meivakantie (incl. Pasen), alle kinderen vrij

:

Team 2-daagse, alle kinderen vrij

:

Hemelvaartsdag en vrijdag erna, alle kinderen vrij

:

Avond4daagse

:
:
:
:
:
:
:

Groepen 1-2 vrij
Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij
Studiedag, alle kinderen vrij
Musical groep 8
’s Middags doordraaimoment
Tot 12.00 uur naar school, start zomervakantie
Zomervakantie

:

Weer naar school

Mede namens het team,
Met vriendelijke groet,
Jeroen Folkers, unitleider
Maarten Buiting, directeur
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Voor
wie?
Voor kinderen van 2 – 8 jaar,
die moeite
hebben met
De VoorleesExpress:
taal.
 De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite
Bijvoorbeeld
hebben met taal extra aandacht krijgen.
met lezen,
 Een voorlezer komt bij u thuis om met uw kind te lezen
schrijven of
(op interactieve manier) en (taal)spelletjes te doen
spreken.
 1x per week op eigen gekozen tijdstip
Informatie/a
 20 weken lang
anmelden
 Kosten: eenmalig € 15,Welcom:
(kan ook betaald worden via de Meedoen regeling)
(0316)
22 35 20
j.lurvink@welcommail.nl

Door deel te nemen aan de VoorleesExpress leren kinderen meer
woorden, begrijpen ze verhalen beter en wordt hun plezier in taal
vergroot.
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Sportvereniging Margriet
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