Nieuwsbrief 15
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GROEPSACTIVITEITEN
(herhaling) 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.
(herhaling)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 informatie over de komende sportdag.
Via de klassenouders zijn er per groep 2 begeleiders gevraagd. Dank voor het opgeven.
-Iedereen gaat zelfstandig naar de sportvelden van DVC.(liefst op de fiets)
-We verzamelen uiterlijk 8.20 uur op het parkeerterrein per klas.
-We gaan als klas gezamenlijk naar binnen en om half 9 is de opening en aansluitend de start van het
Koningsontbijt. Dit wordt verzorgd door de organisatie. (zie meenemen spullen)
-9:00 uur starten we met de openingsdans.( https://www.youtube.com/watch?v=BJa8RSbZ0lY)
-Aansluitend daaraan beginnen de rondes met sport en spel.
De begeleiding heeft de spelschema’s voor de hele ochtend.
-Tussendoor is er een kleine pauze.(zie meenemen spullen)
-12:00 uur is de gezamenlijke afsluiting met vertrek per klas.
-De groepen 5, 6 en 7 worden door de leerkracht gespitst in twee groepen per klas en
groep 8 blijft één groep.
-De spelen voor deze dag zijn nog een verrassing.
Wat moeten de leerlingen meenemen deze dag?
- Oranje kleding
- Sportschoenen voor buiten
- Drinken en een tussendoortje voor de kleine pauze
- Eigen bord, beker en mes voor het ontbijt
- Groep 5 moet op de fiets komen voor de tennisclinic
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KDV/Peuteropvang en BSO
Nieuws vanuit de peutergroep
Het is inmiddels alweer april! En dat betekent dat er een heleboel leuke activiteiten aankomen!
Op donderdag 11 april gaan we met de kinderen die er in de middag zijn palmpaas stokken versieren.
Daarna zullen we om 14.00 uur meelopen in de optocht rond de school met onze palmpaas stok.
Op vrijdag 12 april is er voor de kinderen van de vrijdagochtend een sportdag rondom de koningsspelen.
De peuters zullen van 8.45-10.00u spelletjes gaan doen. Deze vinden plaats in en om de school. Het zou
leuk zijn als Uw kind deze dag in oranje kleren komt!
Donderdag 18 april vieren we het paasfeest op school. We zullen de dag starten met een paasontbijt. De
peuters hoeven geen bestek mee te nemen! Na het ontbijt gaan we naar de aula voor een gezamenlijke
paasviering met de hele school. Dit is alleen voor de kinderen die er op donderdagochtend zijn.
Vrijdag 19 april is het goede vrijdag, wij zijn deze dag gewoon geopend voor de peuters!
Daarna start de meivakantie en hebben de kinderen met de peuterspeelzaal uren 2 weken vrij.
We wensen jullie alvast een fijne vakantie!
De afgelopen tijd was het super mooi weer. We zijn met de peuters veel op pad geweest vooral de speeltuin
was favoriet. Daar konden de kinderen lekker spelen en hebben we heerlijk gepicknickt.
Groetjes Sandra en Ingeborg
OUDERS
Nieuws uit de MR
Na de 10 minutengesprekken heeft u een briefje meegekregen van de leerkracht. Er is gevraagd of u
tevreden bent met de huidige schooltijden en of u nog suggesties ter verbetering heeft. Wederom kunnen we
trots zijn op uw betrokkenheid; maar liefst 85% van de ouders heeft de moeite genomen om de evaluatie
schooltijden in te vullen. Bedankt!! Dankzij deze massale respons hebben we als MR een goed beeld
kunnen krijgen van uw mening. De uitkomst is als volgt:
-

-

12% van de ouders die hebben gereageerd is niet tevreden over de huidige schooltijden. Uit deze
groep geeft een gedeelte aan liever een 5 gelijke dagen model te hebben op de Toorts. Een ander
deel geeft aan dat zij de schooltijden tot 14.30 fijner vonden. Dit laatste is helaas niet meer haalbaar;
we maken dan teveel onderwijsuren.
88% van de ouders die hebben gereageerd is tevreden over de huidige schooltijden. Opmerkingen
die hierbij worden gegeven zijn dat de vrije woensdagmiddag als prettig wordt ervaren (veel
gehoord!) en dat er weinig verschil is met de vorige schooltijden (15 min)

Ook onder leerkrachten zijn de schooltijden geëvalueerd. Het team is vrijwel unaniem positief over de
huidige schooltijden.
Op basis van uw reacties concludeert de MR dat de huidige schooltijden passend zijn. De directie heeft
momenteel geen plannen de schooltijden te wijzigen.
Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die te maken hebben met het schoolbeleid? De MR hoort u
graag! U kunt ons mailen op mr.ikcdetoorts@liemersnovum.nl. U mag natuurlijk ook de MR leden (Mieke
Bongers, Kim Leijzer, Sanne Duis, Carlo Kluitman, Karen Duis, Martine Wenting) benaderen met uw vragen
of opmerkingen.
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Vakantierooster 2019-2020
Hieronder vindt u het vakantierooster voor komend schooljaar. Hier staan nog niet de studiedagen in
vermeld, deze worden in de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie gecommuniceerd.
Vrije dagen/vakanties
Herfstvakantie

14-okt-2019 t/m 18-okt-2019

Kerstvakantie

23-dec-2019 t/m 03-jan-2020

Voorjaarsvakantie (carnaval)

24-02-2020 t/m 28-02-2020

Goede vrijdag

10-apr-2020

2e Paasdag

13-apr-2020

Meivakantie incl. Koningsdag

27-apr-2020 t/m 08-mei-2020

Hemelvaart

21-mei-2020 t/m 22-mei-2020

Pinksteren

1-jun-2020

Zomervakantie

13-jul-2020 t/m 21-aug-2020

Verlofformulieren
Vanaf heden krijgt u, als u een verlofformulier bij de directie heeft ingeleverd, deze digitaal weer retour.
Op deze manier besparen weer papier en dus het milieu.
Fiets gezocht
De leerkracht fietsen van school zijn ‘op’, kapot of versleten. Heeft u nog een oude goede fiets
over of kent u iemand? Wij zijn er erg mee geholpen.
Mocht u ons kunnen helpen, kom dan langs bij meester Gerald, meester Maarten of meester
Jeroen!
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Palmpaas optocht rond de school. 14.00 uur
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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BIJLAGE 1
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Nieuws van de Gabrielparochie

Palmpasen voor de kinderen
Op zondag 14 april vieren we Palmpasen. Op drie plekken ouders en hun
kinderen dat ook in de kerk doen:
* In Didam, om 11.00 uur in een Kinderviering afgesloten met een optochtje
door het dorp. Na afloop is er koffie, thee, limonade en wat lekkers.
* In Zeddam om 9.30 uur in een gezinsviering.
Door omstandigheden hebben de geloofsgemeenschappen van Beek en
Didam de handen ineen geslagen. Daarom zijn kinderen en ouders vanuit
Beek nu van harte welkom in Didam
(en in Zeddam natuurlijk!).

Knutselen
Wie thuis of op school geen palmpaasstok kan maken, kan op zaterdag 13 mei terecht op de PaasKnutsel-Morgen in de Meikever in Nieuw-Dijk. Het begint er om 9.45 uur. Einde om ong. 11.00
uur. Deelnemers moeten dan wel zelf een Palmpasen-stok meebrengen.
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